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У першу неділю Великого посту в українській 
католицькій Катедрі в Філадельфії була 

відспівана Великопосна вечірня
У неділю, 18 лютого 
о 3 год.  дня, в 
українській католицькій 
Катедрі Непорочного 
Зачаття в Філадельфії 
була відспівана 
Великопосна Вечірня.   
Головним служителем 
був ректор Катедри 
отець Роман Пітула.  
Отець Іван Демків та 
численні духовні отці 
підтримували спів.  
Отець Ігор Колісник, 
ЧНІ,  виголосив 
проповідь двома 
мовами – англійською 
та українською.  

Під час проповіді 
отець Колісник говорив 
про творення, де 
Бог порівнювався з 
гончарем.  Бог узяв 
глину, зліпив з неї 
людину, і вдихнув в неї 
чудовий звук.  Подих 
Господа – це дар 
Святого Духа, який 

даний нам, щоб творити 
мелодію.

Отець Колісник узяв в 
руку окарину – округлої 
форми свистульку, яка 
має багато дірочок, 
що видають різні 
звуки.  Він подув у неї 
і прокоментував, що 

ми не просто творимо 
різні звуки; ми творимо 
чудову музику, бо Бог є 
великим творцем.  Бог 
вдихнув у нас життя 
зі свого великого 
милосердя.  Святий 
Дух ввійшов у нас 

Отець Ігор 
Колісник, ЧНІ

Процесія - Перша неділя Великого посту – Неділя Православ’я
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(Продовæення на ст. 2)
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не лише в момент 
нашого творення, 
але Він входить в нас 
кожен раз, коли ми 
відкриваємо Святе 
Письмо, молимося, чи 
причащаємося.  Отець 
Колісник зауважив:  «Ми 
є учасниками чудового 
оркестру дітей Божих».

Оскільки це була 
перша неділя Великого 
посту, знана як 
Неділя Православія, 
то в храмі відбулася 
процесія зі святими 
іконами.  Завершилася 
служба поклонінням і 
вшануванням ікон.

Після Вечірні всі присутні 
були запрошені на 
перекуску та екскурсію 

У першу неділю Великого посту в українській католицькій 
Катедрі в Філадельфії була відспівана Великопосна вечірня

в музей «Скарб віри», 
розташований у  
підвальних приміщеннях 
Катедри.

Відео з Великопосної Вечірньої моæна 
переглянути на каналі YouTube  за 

посиланням: 
 
https://www.youtube.com/user/thewayukrainian 

Article and Photos: Teresa Siwak

(продовæення з попередньої сторінки)
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After the Lenten Vespers Service on 
February 18, 2018, many visited the 
“Treasury of Faith Museum” in the lower 
level of the Cathedral. 

Visit to the Treasury of Faith Museum

Gabriel had fun pretending to incense with the 
cadillo, dressing up like a priest and wearing a 
bishop’s mitre.  Gabriel said, “This is better than 
the Please Touch Museum.”

TREASURY OF FAITH MUSEUM
(Cathedral Lower Level)

810 North Franklin Street
Philadelphia, PA 19123

(215) 627-3389
tofmuseum@ukrcap.org
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Коли Филип сказав Натанаїлу, що вони знайшли того, 
про кого Мойсей писав в законі, а також проповідували 
пророки - Ісуса, сина Йосифа, з Назарету,  Натанаїл 
відгукнувся: “А що доброго може бути з Назарету?” (Йо. 
1, 46).  Натанаїл продемонстрував притаманну людині 
рису, а власне, здатність до поспішного осудження.  Ісус 
постійно навчав своїх апостолів і звертався до людей, 
яким проповідував: “Не судіте, щоб вас не судили” (Мт. 
7, 1). Нам треба спитатися себе, чому ми бачимо тріску 
в оці іншої людини і не помічаємо колоду в своєму?  
Нехай той, хто без гріха, перший кине камінь!  Поспішний 
осуд часто розкривається через вживання невідповідних 
слів чи лайки.  Ісус говорив своїм апостолам, що “за 
кожне пусте слово, яке скажуть люди, - дадуть відповідь 
судного дня” (Мт. 12, 36).  Ми маємо відкинути кожне 
нерозсудливе слово.  Позбутися звички судити інших, а 
замість того усвідомити свою глибоку недосконалість, 
необхідно для того, щоб прийняти Господа в своєму 
серці. 

ПЕРША НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 2018
Митрополит  Стефан Сорока 

Друга неділя Великого посту, 2018 р.
Митрополит Стедфан Сорока

Недавній збройний напад на школу в Паркленд, Флорида, спричив біль і  
страждання  через втрату сімнадцяти життів.  Ми потрохи все більше дізнаємося 
про психічні відхилення та особистість убивці. Його незвична і дивна поведінка, 
його злість і нападки на інших людей спостерігалися задовго до трагічних подій.  
Це характеризує більшість осіб, які обирають кривдити людей із застосуванням 
насильства.  Такі люди часто є одинаками, які існують на периферії щоденного 
життя.  Можливо, що ми самі підштовхуємо їх до ізоляції через наш страх і брак 
зрозуміння таких людей.

У Євангелії ми чуємо про чотирьох друзів, які розібрали стелю на хаті, в які проповідував Ісус, щоб 
спустити перед ним на ношах паралізованого приятеля, якого Господь оздоровив.  Ісус оздоровив 
чоловіка дякуючи вірі його приятелів. Одним з найсильніших оздоровлюючих чинників у світі є інша 
людина, яка може вислухати терпеливо і з любов’ю, і яка відгукнеться згідно своєї віри.  Церква 
покликана бути об’єднанням справжніх турботливих  друзів.  Трагедія у Флориді спонукає нас ставати 
уважнішими й активнішими у зближенні з “одинокими”  посеред нас.  Нехай наша великопосна 
подорож поможе вам і мені знайти тих, кого, можливо, потрібно наблизити  для оздоровлення до 
Ісуса Христа. Щоб кожен з нас мав відвагу бути справжнім другом християнином, який відкине свої 
невідкладні  потреби і страхи,  щоб побачити і відгукнутися  на потреби тих, з ким ми зустрічаємося 
на своєму життєвому шляху. 



25 ëþòîãî 2018 p.  5

 

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

Photo: Music CD’s and various items

Proposed Chair Lift

Chancery Stairway - 8th St.

ПРОСИМО ВАС  ДОПОМОГИ В 
ОБЛАДНАННІ ЗРУЧНОГО ДОСТУПУ 

ДО НАШОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ

Ви, напевно, пригадуєте, що наша Канцелярія перемістилася в 
колишнє приміщення школи поряд з Катедрою. Це дозволило 
нам приміщення колишньої Канцелярії віддати в рент задля 
прибутку для Архиєпархії. Початковий план передбачав 
встановлення повноцінного ліфта. Його вартість була 
непомірно висока - $ 400,000.  Ми пристосували приміщення 
школи і перенеслися без встановлення ліфта.  Але, щоб 
полегшити доступ в Канцелярію тим, хто фізично обмежений 
у відвіданні наших офісів, ми плануємо встановити  два 
крісла-підйомники, що обійдеться нам у $ 25,000. Один з них 
забезпечить доступ на перший поверх від головного входу з 
паркувальної площі. Другий забезпечить доступ на верхній 
поверх через широку сходову клітку з боку 8-ої Вулиці.  Це задля 
зручності осіб, які потребують пересуватися між поверхами.  
Важливо, щоб кожен відчув, що йому раді, коли він приходить 
до Канцелярії.  Ми смиренно просимо вас допомогти нам 
зібрати ці фонди.  Ваш внесок допоможе покрити кошти на 
встановлення і в той сам час продемонструє вашу підтримку 
людей, які мають фізичні обмеження, але так само вітаються в 
нашій Канцелярії.  Благослови вас Господь за вашу турботу і 
за ваше сподіване зрозуміння та щедрість.  Надсилайте ваші 
пожертви на адресу Української Католицької Архиєпархії 
Філадельфії: Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia, 
810 N Franklin Street, Philadelphia, PA 19123.   Дякую! 

+Стефан Сорока, Митрополит-Архиєпископ
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Духовний провідник українців католиків Сполучених Штатів  
відслуæить слуæбу, яка пригадує установлення Христом на 
Тайній Вечері Таїнств Євхаристії та Священства, і включає  

традиційне обмивання ніг дванадцятьом священикам
Маунт Кармель, 
Пенс. – 29-го березня, 
в Страсний Червер, 
український католицький 
А р х и є п и с к о п 
Філадельфії, Стефан 
Сорока, який є духовним 
провідником українців 
католиків Сполучених 
Штатів, відправить 
Божественну літургію в 
українській католицькій 
церкві святих Петра й 
Павла, за адресою:  
131 North Beech Street, 
Маунт Кармель, Пенс.  

Службу Божу святого 
Василія Великого з 
Вечірньою Митрополит-
Архиєпископ Стефан 
Сорока відправить 
у співслужінні 
з Єпископами-
помічниками Іваном 
Бурою та Андрієм Рабієм, 
а також духовенством 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії.  Відправа 
розпочнеться в 10:30 
ранку; усіх вірних 
Архиєпархії запрошуємо 
й заохочуємо взяти 
участь.

Служба Страсного 
Четверга пригадує 
про установлення 
Ісусом Христом на 
Тайній Вечері Таїнств 
Пресвятої Євхаристії 
та Священства.  Під 
час Служби відбудеться 
також традиційний 
обряд обмивання 

ніг дванадцятьом 
священикам, який 
здійснить Єпископ 
Помічник Андрій Рабій,  
що відтворює подію 
обмивання Ісусом 
ніг Апостолам, як це 
описано в Євангелії від 
Йоана. 

Дияконом під час 
відправи служитиме 
Всечесний диякон Павло 
Споттс з церков святого 
Михаїла в Фраквилл та 
святого Івана Хрестителя 
в Майзервилл.  Під 
час обряду обмивання 
ніг Всечесніший 
П р о т о п р е с в і т е р 
Михайло Гатско, парох 
приймаючої парафії, 
буде читати текст 
Євангелія, а Всечесний 
отець Петро Зварич, 
парох церков святого 
Михаїла в Фраквилл та 
святого Івана Хрестителя 
в Майзервилл, – 
виконувати роль 
апостола Петра. 
Всечесний отець Павло 
Волянський з церков 
святих Петра й Павла 
в Вілкс-Барре, та 
святого Володимира в 
Едвардсвилл, служитиме 
кантором під час 
Божественної Літургії.  
Всечесний отець Павло 
Макар, парох церков 
святого Миколая в 
Майнерсвилл та  Різдва 
Пресвятої  Богородиці 
в Міддлпорт, служитиме 

р о з п о р я д н и к о м 
церемонії, а 
допомагатиме йому 
всечесний отець 
Вальтер Пасічник, парох 
церков Преображення 
Господнього в Нантікок, 
та святих Петра й Павла 
в Плимут. 

З часу посідання 
М и т р о п о л и ч о г о 
престолу, Архиєпископ 
Стефан відправляє 
Службу Страсного 
Черверга  у різних 
деканатах обширної 
Української Католицької 
Архиєпархії  Філадельфії, 
яка охоплює Східну 

Пенсильванію, Ню 
Джерзі, Меріленд, 
Вірджинію, Делавер  та 
Округ Колумбію.

Теперішній парох 
приймаючої церкви, 
В с е ч е с н і ш и й 
п р о т о п р е с в і т е р 
Михайло Гатско, служить 
вірним Церкви святих 
Петра й Павла з 2010 
року.  Він також служить 
вірним церкви Успення 
Пресвятої Богородиці 
в Централія, Пенс., 
і як Протопресвітер 
Північно-Антрацитного 
деканату.  

Запрошуємо всіх на  
Божественну літургію Страсного Четверга, 

яку відслужить Митрополит Стефан Сорока 
 

 
 

 
Четвер, 29 березня 2018 р., 10:30 ранку 

 
Українська католицька церква  

святих Петра й Павла 
131 North Beech Street 

Mount Carmel, Pa. 
 

Ця служба правиться на установлення  
Таїнств Пресвятої Євхаристії та Священства  

і відтворює обряд обмивання ніг Апостолам  
нашим Господом 
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What is Religious or Consecrated Life?  
 by Sr. Eliane, SSMI - Vocations Director 

The Religious or Consecrated Life is about consecrating oneself to a particular 
spirit of the Christian journey (known as a charism) in service of the Church.  
Men and women dedicate their lives to serve in Orders, Congregations or 
movements as priests, brothers, monks, nuns, sisters and consecrated virgins.  

Some commit themselves to a life of prayer, others to education or health care.  Whatever 
way they live out their charism, they bring Christ to those to whom they minister.  Religious 
and consecrated life has many different expressions. There are many orders, communities 
and congregations of men and women who commit themselves to this state of life.  Some 
live a contemplative lifestyle, focused on prayer; while others have a missionary focus. 

Living as a Religious 
While life differs for each consecrated brother and sister, the religious lifestyle can be best 
summed up in the three vows which most consecrated men and women promise to live by: 
Poverty, Obedience and Chastity. 
The vow of poverty is about living simply. Consecrated men and women have few 
possessions and what they do have they share in common with their community.  
The vow of obedience is a profound “yes”: to God, to the people of God, to a religious 
community and to a specific way of life. This “yes” allows the Religious Brother or Sister to 
follow God’s call wherever and whatever it may lead them to. 
Finally, the vow of chastity is a promise to express love in a different way. The vow of 
chastity is the promise to love God and the people of God through the service of one’s life.  
Pray for someone in your family, or for yourself,  to be called by God to serve Him as a 
Sister or a Priest, and have the courage to say “ Yes”?  
 
The Sisters Servants extend an invitation to come visit our home, 
stay and experience our life style, see how the Sisters who have 
dedicated themselves in the Consecrated Life live today in the 
service of God and community.  If you are interested in visiting or 
have questions,  please contact Sr. Eliane at 973-778-0208  / e-mail 
her at eliilnitski@gmail.com or contact Sr. Kathleen at 845-753-
2840 and e-mail her at srkath25@gmail.com. 
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Chancery
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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!

Father Demetrius Emil Wysochansky, OSBM, brother of Father John 
Wysochansky and Very Rev. Canon Walter Wysochansky, fell asleep in 
the Lord on Thursday, February 15, 2018 in Chicago, Illinois. He was a 
member of the Order of St. Basil the Great American Province of the 
Assumption of the Blessed Virgin Mary - U.S.A. He was born January 21, 
1930 and he entered the Order on August 23,1948 and was ordained on 
January 9, 1959.  He fell asleep in the Lord at the age of 88.

Father Demetrius was a prolific writer, who prepared among his many 
well known works, the English language Euchologion and the English 
translation of  “A Byzantine Rite Liturgical Year,” written by Father Julian  
J. Katrij, OSBM.

Father Demetrius Emil Wysochansky, OSBM, 
falls asleep in the Lord

Please remember +Father Demetrius and the Wysochansky family in your prayers and may Our Lord 
grant him rest in the bosom of Abraham, may he be numbered among the saints and may his memory 
be eternal.  Vichnaya pamyat.
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Всечесний отець 
Василь Харук 
призначений 
Місіонером 

Божого милосердя 
в Українській 
Католицькій 
Архиєпархії 
Філадельфії.

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

25 лютого 2018 p.

Дорогі друзі,

Ми з вами на 
порозі закінчення 
двох тижнів 
Великого посту. 
В і д м о в л я ю ч и с ь 
від м’яса та інших 
речей,ми,можливо в 
деякій мірі змучились 
і це впливає на нашу 
здисциплінованість 
в п р а в н о 
продовжувати наші 
духовні вправи та 
медитації.
Можливо зараз є 
час запропонувати 
Вам одне із духовних 
розважань.

У 2017 році папа 
Франциск дає 
поради на Піст. 
Святіший Отець 
заохочує нас не 
бути самолюбами, 
але милосердними 
до інших.

В другу Неділю 
Великого Посту 
Євангеліє від Марка 
оповідає нам,як 
люди принесли 
спарал і зованого 
чоловіка до 
Ісуса,щоб Він його 
уздоровив. Там так 
багато було народу, 
що ці люди не мали 

іншого виходу як залізти 
на дах будинку, зробити 
в ньому отвір, і в такий 
спосіб опустити вниз 
хворого чоловіка,де 
перебував Христос.

Цікаво, що євангелист 
Марко не каже,хто були 
ті люди,які принесли 
паралітика до Ісуса. 
Чи то були рідні,друзі, 
сусіди, чи  незнайомі 
люди. Це говорить 
нам про те, що немає 
значення, ким ми є один 
одному.

Ми мусимо допомогти 
нашому братові або 
сестрі у потребі.

Ми мусимо викорінювати 
в собі самолюбство 
і тільки тоді зможемо 
бути милосердними та 
співчутливим до інших.
Як нам цього досягнути?

Люди в сьогоднішній 
Євангелії,не зважаючи 
на труднощі, залізли на 
дах будинку і вдкрили 
його. Я вірю, що немає 
границь щоб бути 
милосердним. До кого 
ми повинні проявляти 
милосердя? В Святій 
Євангелії не сказано, 
хто був цей нещасний 
паралітик для людей,які 
йому допомогли.

Ми так само повинні бути 
готовими відгукнутися 
першими на потреби 
тих,які їх найбільше 
потребують. Можливо 
в нашому житті не 
буде потрібно вилізати 
нам на дах будинку, 
щоб допомогти своєму 
ближньому, але може 
виникнути ситуація,коли 
нам потрібно зробити 
правильне рішення.

Нещодавно вчитель 
та тренер на Флориді 
пожертвував своїм 
життям,щоб захистити 
невинних школярів 
від зброї убивці. Тому 
я молюся сьогодні, 
щоб кожний із нас міг 
брати приклад з такої 
людини і діяти в такий 
милосердний спосіб.

Я молюся сьогодні, щоб 
ми дістали ласку від 
Бога любити та бути 
милосердними,а також, 
щоб ми були готові 
навіть пожертвувати 
своїм життям заради 
нашого ближнього.

Дорогі друзі, тож 
постараємося просити 
Господа Бога, щоб 
допоміг нам пройти 
нашу подальшу 
мандрівку Великого 
Посту не тільки 
традиційними методами, 

а саме: відмовленням 
для себе м’яса 
та інших речей, а 
також нехай наш 
піст буде підсилений 
ділами милосердя, 
прощення, співчуття, 
милостині,а особливо 
бути готовими 
першими подати руку 
допомоги своєму 
ближньому. Амінь.
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Хресту Твоєму поклоняємося, Владико, і Святеє 
Воскресіння Твоє славимо!

Третя неділя Великого Посту, яка припадає 
цього року на 4 березня, називається 
Хрестопоклонною.  Покладення Чесного 
Хреста на престіл відбувається перед першою 
недільною Божественною літургією по відпусті 
вечірні.  Впродовж цілого тижня Чесний Хрест 
прикрашений квітами буде лежати на тетраподі 
для поклоніння. Вірні  цілий тиждень будуть 
вшановувати й поклонятися животворному Хресту 
нашого Спасителя, бо через хрест Христос 
визволив нас від гріха і відкрив ворота в Царство 
Боже.

Хрест знаходиться в центрі нашої християнської 
віри.  Ми співаємо про спасаючу, об’єднуючу і 
захисну силу Хреста в тропарі: «Спаси, Господи, 
людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє! 
Дай перемогу благовірному народові над 
супротивниками і Хрестом Твоїм охорони люд 
Твій».

Агнець Божий своєю кров’ю відкупив рід людський 
від гріха (От. 12, 11). Той, Який був без гріха, 
відкупив нас від влади смерті, зла і гріха.  Це 
провістив ще пророк Ісая: «Хоч не було обману в 
устах у нього... Він був роздавлений за беззаконня 
наші. Після трудів душі своєї він побачить світло...» 
(Іс. 52).

Наш Господь закликає нас йти за Ним. Як вірні й смиренні слуги Божі ми також несемо свої хрести болю 
і страждання. Тим самим ми стаємо співучасниками відкуплення Господнього уділяючи наші страждання 
і єднаючи їх зі спасаючою силою Христа нашого Господа і Бога.  Пам’ятаймо, що таїнственне Тіло 
Христове  наповнить нас усім, чого нам бракує.  

Восхваляймо хрест Господній впродовж року. Нехай слова гимну Великого Посту надихнуть нас до 
близькості з Господом і Спасом нашим:

Під хрест твій стаю,
Спасителю мій милий,

і молю Тебе, дай же мені,
за гріхи жаль щирий.

о. Юрій Ворощак

Holy Ghost Ukrainian Catholic Church
West Easton, Pa.
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THE PROVIDENCE ASSOCIATION
Your Ukrainian Catholic

Fraternal Life Insurance and Benefit Society

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

1912
Deposit Agreement Accounts                Fraternity                                                                               
Paying 2018

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

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

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

www.provassn.com

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.
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News from Swarthmore, PA
“Giant Community Flea Market & 
Craft Fair” – Saturday, April 28th

 
Spring is right around the corner and now is a 
good time to get that “extra stuff” out of or for 
your living area.  To help you, everyone is invited 
to Holy Myrrh-Bearers Church, 900 Fairview Road, 
in Swarthmore (Ridley Township) to a community-
wide Flea Market & Craft Fair on Saturday April 
28th beginning at 9:00 am.  If you or your family 
have non-food items to sell or if you are a non-
food vendor, spaces are now being offered for 
only $20.00.   Call (610) 544-1215 to reserve  
your space by April 21st.  Event is rain or shine.

"Learn The Ancient Art Of Ukrainian Egg 
Decorating" - March 10th or March 24th

 
Come learn the ancient art of Ukrainian Egg 
decorating on either Saturday, March 10th or 
March 24th, from 1:00 pm. to 5:00 pm.  at Holy 
Myrrh-Bearers Church, 900 Fairview Road in 
Swarthmore, PA.  Cost is only $25.00 per person 
and covers the cost of all materials.  Seating is 
limited.  For more information and to reserve your 
seat, please email HMBCHURCH@VERIZON.NET 
or call 610-544-1215 by February 25, 2018.
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Cathedral Choir 
donates caroling 

money to the 
Cathedral in the 

amount of $1,165  

7th Annual
 Meatless Meal for Lent at 
St. Cyril's Olyphant, PA

The 7th annual Meatless Meal for LENT 
“BAKED HADDOCK” FISH   DINNER" 
Sponsored by Ss. Cyril & Methodius 
Ukrainian Catholic Church, Olyphant, Pa. 
will be held on  FRIDAY MARCH 23, 2018 
from 5:00 p.m. – 7:00 p.m. At the REGAL 
ROOM (Ballroom/side entrance) 216 
Lackawanna Avenue, Olyphant, PA.

Tickets are $13.00 per dinner.   Sit Down 
or Take Out!! Baked haddock, potato, 
vegetable, roll and dessert.

Call 570-383-9487 for Reservations. 

*Deadline for pre-sold Tickets at $13.00 is 
Monday, MARCH 19,2018
*LIMITED amount of Dinners will be 
available at the Door $15.00

Photo: Mary Fedorin, 
Choir President, along with 
a few of the choir members, 
gives Fr. Roman Pitula the 
caroling money collected 
during the Christmas 2017 

holiday.
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Manor College Holds 15th Annual Founders Day 

On January 26, 2018, 
Manor College held its 
15th Annual Founders 
Day, where 150+ 
people from the Manor 
community gathered for 
three different on campus 
events to commemorate 
this annual day of 
celebration. 

What is Founders 
Day?
Nicholas Rudnytzky, 
Chair of Adult and 
Continuing Education, 
and Founders Day 
emcee stated “This is 
a wonderful annual 
tradition when the 
College gathers and 
collectively reflects upon 
its roots and heritage.  
It is such a blessing 
that our Founders, the 
Sisters of St. Basil the 
Great, come over and 
see that their labor of 
love, the only Ukrainian-
Catholic institution of 
Higher Learning in the 
United States, under 
the stewardship of Dr. 
Jonathan Peri, is doing 
precisely what they had 
in mind over 70 years 
ago, that is, fostering 
reverence, respect and 
instilling the virtue of 
service to others in 
the next generation of 
leaders.  Secure in the 
certitude of where we 
come from inspires us 
to move with confidence 
and conviction into our 
ever more ambitious 

future.”

Each year on Founders 
Day - two prestigious 
awards are given - the 
Mother Josaphat Medal 
and the Educator of the 
Year.  In the months 
leading up to the yearly 
tradition, faculty and 
staff members nominate 
students who portray 
strength of character, 
willingness to serve, 
and the qualities that 
embody the mission 
of Manor College for 
the Mother Josaphat 
Medal.  Students have 
the opportunity to 
nominate outstanding 
faculty members for 
the Educator of the 
Year award. Another 
important aspect of 
Founders Day is the 
presentation of a large 
donation from the Manor 
College community to a 

specific charity. For the 
15th Annual Founders 
Day, the selected charity 
was the Manor College 
Bird Feed, a brand new 
on campus food pantry 
to benefit the Manor 
College community. 
The Manor community 
collected 300 pounds 
of canned goods, food 
and toiletries for the 
Bird Feed and presented 
their donation to the Bird 
Feed on Friday, January 
26.  

About Our Finalists
This year, the six Mother 
Josaphat Medal finalists 
were: Melisa Phung, 
Jeffray Funchess, Amy 
Daskilewicz, Olena 
Prikhodo, Jessica 
Sant-Ana and Marta 
Penkalskyj. Each of these 
students were nominated 
multiple times and are 
extraordinary in what 

they are achieving on 
and off campus in terms 
of service and making 
the world a better place. 

Phung not only excels 
academically; she 
possesses traits of charity 
and service, as well.  She 
works as a group leader 
at a Korean summer 
camp and volunteers at 
a rehabilitation center, 
working with patients on 
improving their diets.  At 
Manor, she is a member 
of Phi Theta Kappa 
honor society and has 
been named a Jack 
Kent Cooke Transfer 
Scholarship Finalist. 

An RA and a campus 
leader, Jeffray Funchess 
is an accounting major 
who continually goes 
above and beyond to 
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offer help to anyone he 
encounters.  Funchess 
is always thinking of 
ways to support students 
and find engaging and 
motivating activities for 
them.  Funchess has 
volunteered in elementary 
schools and day care 
centers and teaches self-
defense class to children. 
Currently, he is working 
on several projects to 
assist the homeless in 
learning skills and trades. 

Amy Daskilewicz is a 
very involved student 
who is Vice President 
of Senate, President 
of CAB, a Student 
Ambassador, Campus 
Ministry President and 
a Veterinary Technology 
major. Amy’s passion for 
animals and for Manor 
College is evident.  She 
is a stellar student and 
Manor College is lucky 
to have her! 

Olena Prikhodo is 
a part of the post 
baccalaureate paralegal 
certificate program.  She 
is an active member of 
both the Justice Studies 
Association and Rotaract.  
She has started several 
fundraisers including the 
Halloween collection, 
where several members 
of the Manor College 
community went trick 
or treating for canned 

goods for the Bird Feed.  
Outside of Manor, she 
interns for the Law Offices 
of Cataldi and Associates 
and additionally tutors in 
the Learning Commons. 
Prokhodo’s strong Manor 
spirit is unmistakable! 

Jessica Sant-Ana is also 
a student in the post 
baccalaureate paralegal 
certificate program.  
Originally from Brazil, 
Sant-Ana is very involved 
at Manor and spends 
a great deal of time 
volunteering in the Justice 
Studies Association and 
Rotaract Club.  She also 
is assists others who are 
having problems with 
their citizenship status, 
and participates in the 
immigration clinic run by 
Professor Mary Sims. 

While all six of these 
finalists are excellent 
students, each year it is 
the duty of the Manor 
College Founders Day 
committee to select one 
student to be the Mother 
Josaphat Medal winner.  

The 2018 Mother 
Josaphat Medal winner 
was Marta Penkalskyj, 
a sophomore liberal 
arts student.  Marta 
is a graduate of Saint 
Basil Academy, and is 
involved in a great deal 
of volunteering.   She 

Manor College Holds 15th Annual Founders Day 

spends her summers 
in Ukraine with the St. 
Sophia Association, 
teaching teaching English 
to to Ukrainian orphans, 
refugees and children in 
need.  At Manor, Marta 
is involved in several 
clubs including CAB 
and Hands on History.  
She also works in the 
Ukrainian Nest every 
Saturday. Penkalskyj 
emulates responsibility, 
dedication, and service 
in all she does! 

Penkalskyj stated, “When 
I came to Manor College 
I found a beautiful 
community of professors, 
administrators and staff, 
and fellow students 
who have become like 
a second family.  Not 
only have I been able to 
find the direction for my 
life through my classes 

activities at Manor, but 
I have felt a wonderful 
warmth and sense of 
encouragement from 
everyone around me.  
Being awarded the 
Mother Josaphat Medal 
is an amazing honor! 
I have been privileged 
to be surrounded 
by wonderful fellow 
students, and I will strive 
to live my life according 
to the tenets that the 
medal represents.” 

Educator of the Year
Marc Minnick, Chair of 
Business, Technology 
and Legal Studies 
Division was awarded 
the Educator of the 
Year award. This student 
nominated award honors 
the selected faculty 
member who received 

Jonathan Peri, Manor President, poses for 
a picture with Marta Penkalskyj, the 2018 
Mother Josaphat Medal winner.
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the most votes.  Jamal 
Utqi, one of Minnick’s 
students said, 
“Professor Minnick is 
one of the greatest 
teachers I’ve had the 
privilege to be around.  
He is an all around 
great person.” 

Minnick supplied, 
“Being recognized for 
doing something you 
truly love is an honor.  
I am grateful that so 
many students took the 
time to nominate me!” 

The 15th Annual 
Founders Day was 
a huge success and 
the entire community 
is proud of each 
nominee and winner.  
This is a special event 
that is important to the 
college as it represents 
the founding of the 
College.  It also 
offers an opportunity 
to recognize those 
students and faculty 
members who strive to 
live the Manor College 
mission every day.  

About Manor 
College:
Located in suburban 
Philadelphia, Manor 
College is America’s 
only institution of 
higher education 
with a Ukrainian 
heritage.  Manor is 
a private two-year 
college offering 
more than 30 
associate degree 
programs in Allied 
Health, Science 
and Math; Business 
Technology and 
Legal Studies; and 
the Liberal Arts to 
traditional age and 
adult students. We 
are a small college 
that offers big 
opportunities and a 
stellar education–
one with small 
classes full of big 
thinkers, and a big-
hearted community 
ready to challenge 
all of our students 
to reach and grow. 
Learn more at www.
manor.edu 

Photos: Kelly Peiffer 

Manor College Holds 15th 
Annual Founders Day 
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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

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.
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ЗАЗНАЧТЕ ДАТУ В КАЛЕНДАРІ 2018 Р. 

25 БЕРЕЗНЯ       ВЕРБНА НЕДІЛЯ, ОСВЯЧЕННЯ ВЕРБОВОГО ГІЛЛЯ В ПАРАФІЯХ, МИРОВАННЯ. 
 
29 БЕРЕЗНЯ  У СТРАСНИЙ ЧЕТВЕР, 29 БЕРЕЗНЯ О 10:30 РАНКУ, БУДЕ ЗДІЙСНЕНО ОБРЯД ОБМИВАННЯ  
  ЄПИСКОПОМ НІГ ДВАНАДЦЯТИ СВЯЩЕНИКІВ, ЯК ЧАСТИНА СЛУЖБИ СТРАСНОГО ЧЕТВЕРГА, ЩО  
  БУДЕ ВІДПРАВЛЯТИСЯ В УКРАЇНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ СВЯТИХ ПЕТРА Й ПАВЛА, ЗА  
  АДРЕСОЮ: 131 NORTH BEECH STREET, МАУНТ КАРМЕЛЬ, ПЕНС. 

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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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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5 PM

Photo: With Fr. Andriy Dudkeych are (L to R) Mrs. Anna Lapiczak, 
Mrs. Maria Bakalec, Mrs. Olena Wirstiuk, Mrs. Anna Kosciolek, 
Mrs. Julia Romaniw, Mrs. Anna Demchko.

Nonagenarians Keep on Pinching in Passaic!

The dictionary defines 
‘nonagenarian’ as 
one who is between 
the age of 90 and 
99, inclusive.

St. Nicholas Pyrohy 
Workers recently 
paused in their weekly 
labors to celebrate a 
momentous occasion 
– the 90th birthdays 
of some of their 
dedicated volunteers.  
These lovely 
ladies, all mothers, 
g r a n d m o t h e r s 
and even great-
grandmothers, as well 
as other ladies and 
men volunteer their 
time weekly, and even 
twice weekly before 
the major holidays, 
to roll, fill, pinch, 
boil and sell those 
delicious dumplings 
we know as varenyky 
(pyrohy).  

The parish varenyky 
business began in 
earnest in the 1950s 
with the wave of post-
WW-II immigrants.  
The benefits of the 
weekly varenyky 
making program are 
evident in the parish’s 
ability to maintain 
a thriving Ukrainian 
Catholic elementary 
school. Our volunteers 

began their labors when 
their children were 
students at our school.  
Those children so 
valued their education 
at St. Nicholas school 
that now their children, 
our nonegenarians’ 
grandchildren, attend 
the parish school. 

But those aren’t the only 
benefits.  Factors such 
as health conditions, 
mobility limitations or 
a lack of energy can 
keep individuals from 
being as socially active 
as they once were. 
All these factors fade 

away at the St. Nicholas 
weekly varenyky making 
sessions.  Having such a 
positive social support 
activity contributes to 
spiritual, psychological, 
and physical wellness of 
these volunteers.

During the birthday 
celebration, St. Nicholas, 
Passaic, Pastor Fr. Andriy 
Dudkevych blessed our 
nonegenarians, and 
asked God for His 
special graces to grant 
them many more years 
of good health and 
happiness.  St. Nicholas 
parish is privileged 

to have all of the 
dedicated varenyky 
making volunteers 
and is forever grateful 
for their labors.

Mnohaya Lita!
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“Super Easter Kielbasa and Paska Bread 
Sale” – Order Now thru Sunday, March 

18th! 
 
We are back with offering two traditional Easter-
favorite foods – Kielbasa and Paska bread.  Holy 
Myrrh-Bearers Church in Swarthmore/Ridley 
Township, in conjunction with one of the area’s well-
known kielbasa makers, proudly announces the 2018 
“Super Easter Kielbasa and Paska Bread Sale”. We 
are offering mouth-watering, high quality kielbasa 
for the unbelievably low price of only $12.00 per 
ring or 4 links for $10.00.  As a special treat, we 
are also baking the traditional Paska Easter Bread 
for only $12.00.  To place your Paska Bread and/
or kielbasa orders, please email us at HMBChurch@
verizon.net or call us at (610) 544-1215 by Sunday, 
March 18th.  Pickup will be atnoon on Saturday, 
March 24th, at our Church which is located at 900 
Fairview Road in Swarthmore/Ridley Township, PA.  
Please place your orders early since high demand 
and our desire to fully satisfy all orders may require 
us to limit quantities and stop taking orders.

More News from Swarthmore, PA
 

“Food and Clothing Collection for the 
Needy” - Now a Permanent Ministry

 
Holy Myrrh-Bearers Eastern Catholic Church has 
made its “Food & Clothing Collection” for the 
needy in the community a permanent ministry.  
Anyone wishing to donate any canned or boxed, 
non-perishable food items, good weather-
appropriate clothing, unused personal items such 
as toiletries such as toothpaste, tooth brushes, wet 
wipes liquid hand soap and sanitizer, shampoo, 
deodorant and the like, should bring them to the 
Church on any Saturday between 4:00 pm. and 
6:00 pm. or on Sunday between 9:00 am and 
noon or use the convenient drop-off box at the 
entrance to the Educational Center anytime during 
the week.  We are located at 900 Fairview Road 
in Swarthmore/Ridley Township.  Given the harsh 
economic conditions currently being experienced, 
we appreciate anyone’s help in this worthwhile 
effort.  It will be through your efforts that we aim 
for substantial collections.  Please help us help, if 
you can!

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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The Life at St. Nicholas Ukrainian Catholic School in Passaic

Catholic Schools 
Week

During Catholic Schools 
Week 2018, our students 
had the opportunity to 
take part in some fun, 
service, and friendly 
competition. They came 
to school in their pajamas 

(continued on next page)

Sr. Charlotte and Sr. Albina pose for a picture with Fr. Andriy Dudkevych and the staff 
and students of St. Nicholas Ukrainian Catholic School during Catholic Schools Week

St. Nicholas Ukrainian Catholic School Olympic games

and slippers, helped one 
another by working as 
a team during the Trivia 
Contest and SNUCS 
Olympic games, and 

came up close and 
personal to some “Birds 
of Prey" - namely, a 
hawk, a falcon, two 
owls, and an eagle.

Our students had the 
opportunity to say thank 

“Birds of Prey"
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(continued from previous page)

The Life at St. Nicholas Ukrainian Catholic School in Passaic

you and to pray for Sr. 
Albina and Sr. Charlotte, 
who were invited to 
join us for a Divine 
Liturgy since they are 
celebrating milestone 
birthdays in January 
and have dedicated 
almost 20 years of their 
Consecrated Life to 
our parish and school 
in Passaic. Sr. Albina 
shared with the students 
that she had had some 
of their parents as her 
students, and she still 
has her 1st Grade roster 
of 41 students from her 
1st year at SNUCS! Sr. 

Albina’s heart and mind 
are still at SNUCS up to 
this day. 

On Friday, our students 
served their larger 
community by donating 
supplies for Ukrainian 
troops, such as winter 
clothing and necessary 
personal items, or 
monetary donations. The 
donation brought was 
the student’s ticket to 
watch a movie with the 
class. In Catholic Schools, 
students Learn, Serve, 
Lead and Succeed.  

Students of 
SNUCS praying 

their first Station 
of the Cross in 

2018 

During the Great Fast, 
St. Nicholas students 
will have the Stations of 
the Cross in English and 
Ukrainian.

We hope that those 
that can will make time 
to join us. Lent is a 
time when we fast, give 
up things, help others, 
make sacrifices, and of 
course, pray more than 
normally. Let's remember 
that all our sacrifices are 
small compared to the 
sacrifice made by Christ 
to redeem each and 
every one of us.

SNUC students with donated supplies 
for Ukrainian troops during Catholic 

Schools Week



25 ëþòîãî 2018 p.  24

HUMANAE VITAE: 
The Prophetic Voice of Blessed Paul VI 

50 Years Later

Speakers include: 
Dr. Janet Smith, professor of moral theology at the
Sacred Heart Major Seminary in Detroit, Michigan.

Mary Rice Hasson, a Fellow at the Ethics and Public
Policy Center in Washington, D.C.

Fr. Robert McTeigue, professor of philosophy and
theology at Ave Maria University in Ave Maria, FL.

Angela Lanfranchi is an American breast cancer
surgeon. She a co-founder and current president of the
Breast Cancer Prevention Institute.

Vicki Thorn is an international speaker and author on
the topics of abortion’s aftermath in women and men,
the Biochemistry of Sex and the Biology of the Theology
of the Body.

The Sisters of Life work to build a new and lasting
culture of life and civilization of love.

REGISTRATION FEE
Individual $125.00
Couple $200.00

OCTOBER 13, 2018

The Mirenda Center for Sport, 
Spirituality and Character Development

NEUMANN UNIVERSITY
One Neumann Drive

Aston, PA 19014

8:30 AM – 4:30 PM

For more information
Call: Steve Bozza at 215-587-5661

Email: sbozza@archphila.org

SPONSORED BY:

Archdiocese of Philadelphia
Office for Life and Family

Neumann University

Ascension Press

Knights of Columbus

To Register Visit:
www.PhillyCatholicLife.org

Blessed Paul VI prophesied to the
world that marriages and the society would suffer if the use
of contraception became widespread. He said that
infidelity, moral decline, loss of respect for women and
abuse of power by governments would increase
exponentially.

Today, the vast majority of women in the western world
use some form of contraception. In developing countries,
the West engages in oppressive financial and political
pressure to comply with abortion on demand,
contraception, sterilization and more.

This conference will highlight the fulfillment of these
prophecies in the world today and offer a reflection as to
how selflessness, love, self – mastery and moral responsibility
can reverse this trend.

50 Years Ago

Attn: Archdiocesan Elementary Teachers & Catechists: 
One elective or annual credit is granted to those 

who attend the entire day.
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Папа Франциск зустрівся із Патріархом та 
Синодом Мелхітської ГКЦ 

12 лютого 2018 p. 

Ми дуже потребуємо 
пастирів, які підходять 
до життя з широтою 
Божого серця, не 
вдовольняючись лише 
підтримкою існуючого, 
але завжди ставлять 
перед собою високі 
цілі. На таку, серед 
інших, характеристику 
єпископів, Папа 
Франциск вказав, 
приймаючи у понеділок, 
12 лютого 2018 р., 
членів Синоду Греко-
Мелхітської Католицької 
Церкви, які прибули 
до Апостольської 
Столиці для прилюдного 
виявлення сопричастя 
з Єпископом Риму 
після обрання нового 
патріарха.

Вітаючи патріарха 
Юссефа Абсі, обраного 
наприкінці червня 
минулого року, Святіший 

Отець запевнив у своїй 
постійній молитовній 
близькості, зазначаючи, 
що цю молитву 
неможливо відокремити 
від молитви за «любу 
Сирію та ввесь 
Близький Схід», в якому 
очолювана ним Церква 
«глибоко вкорінена та 
здійснює цінне служіння 
для добра Божого 
люду».

«В цей важкий 
історичний період 
чимало християнських 
спільнот на Близькому 
Сході покликані жити 
своєю вірою в Господа 
Ісуса серед багатьох 
випробувань. Щиро 
бажаю, аби своїм 
життєвим свідченням 
г р е к о - м е л х і т с ь к і 
єпископи та священики 
зуміли заохотити 
вірних залишатися 
на землях, де Боже 
провидіння хотіло, щоб 

Співчуття Папи з приводу стрілянини у Флориді

15 лютого 2018 p.  

Папа Франциск 
висловив співчуття 
жертвам стрілянини, 
яка у середу, 14 лютого 
2018 р., відбулася в 
школі міста Паркленд, 
що в штаті Флорида 
(США). У телеграмі, яку 

від його імені кардинал 
П’єтро Паролін 
надіслав на ім’я 
Архиєпископа Маямі 
Томаса Джерарда 
Уенскі, зазначається, 
що Святіший Отець 
глибо засмучений 
повідомленнням про 
трагедію, внаслідок якої 

загинуло 17 людей, а 12 
отримали поранення.

Папа запевняє свою 
духовну близькість всім 
тим, кого заторкнула 
ця трагедія, молитися 
за загиблих та за Божу 
втіху для поранених, 
в и с л о в л ю ю ч и 

сподівання на 
припинення таких актів 
безумного насильства.

http://uk.radiovaticana.
va/news/2018/02/15/
с п і в ч у т т я _ п а п и _ з _
приводу_стрілянини_у_
флориді6/1363352

Pope Francis concelebrates Mass with Melkite 
Greek Patriarch of Antioch, Youssef Absi, in 
the Casa Santa Marta (Photo: https://www.
facebook.com/vaticannews/) 

вони народилися», – 
сказав Папа, цитуючи 
свого листа, яким він 
надав сопричастя 
новообраному Главі 
та Отцеві Мелхітської 
ГКЦ і в якому писав, 
що «перед обличчям 
страждаючого Божого 
люду, пастирі покликані 
виявляти спільність, 

єдність, близькість, 
солідарність, прозорість 
та свідчення».

Святіший Отець також 
нагадав про те, що 
на 23 число цього 
місяця він призначив 
день молитви і посту в 

(Продовæення на ст. 26)
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Pope Francis concelebrates Mass with Melkite Greek Patriarch of 
Antioch, Youssef Absi, in the Casa Santa Marta (Photo: https://
www.facebook.com/vaticannews/) 
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наміренні миру. «При 
цій нагоді, – сказав 
він, – з мого боку не 
забракне особливої 
згадки про Сирію, 
уражену останніми 
роками невимовними 
стражданнями».

Далі Папа звернув 
увагу на те, що ця 
проща ієрархів до 
гробу святого Петра 
відбувається на 
завершення Синоду, 
який на початку місяця 
проходив у Лівані. Він 
зазначив, що мова йде 
«про фундаментальний 
момент», під час якого 
патріарх та єпископи 
«покликані приймати 
важливі рішення для 
добра вірних, також і 
через обрання нових 
єпископів, пастирів, 
що будуть свідками 
Воскреслого».

У цьому контексті 
Святіший Отець 
поділився думками про 
те, якими повинні бути 
єпископи. Насамперед, 
вони повинні, подібно 
до того, як Ісус Своїх 
учнів, «підбадьорювати 
серця вірних», 
виявляючи близькість та 
сходячи до їхніх потреб, 
але, одночасно, 
«супроводжувати їх до 
висот», допомагаючи 

шукати «вишні», 
Христові речі, а не 
земні.
«Ми дуже потребуємо 
пастирів, які 
підходитимуть до життя з 
широтою Божого серця, 
не шукаючи зручностей 
в земних задоволеннях, 
не вдовольняючись 
лише підтримкою 
того, що вже є, але 
завжди ставлячи вищі 
цілі; пастирів, що є 
носіями Вишнього, 
вільними від спокуси 
триматися “на низькій 
висоті”, визволеними 
від звужених мірок 
літеплого та життя та 
звичок; убогих пастирів, 
не прив’язаних до 
грошей та розкоші, 
що перебувають серед 
убогого люду, який 

страждає; послідовних 
благовісників пасхальної 
надії, що постійно 
прямують вперед разом 
зі своїми братами й 
сестрами», – сказав 
Наступник святого 
Петра, пояснюючи, 
що хотів поділитися 
цими думками, «радо» 
надаючи Папську згоду 
на призначення нових 
єпископів, обраних під 
час Синоду.
______________
Нагадаємо, що після 
того, як Папа Франциск 
прийняв зречення, 
подане тодішнім Главою 
Мелхітської Греко-
Католицької Церкви 
Блаженнішим Григорієм 
ІІІ Лахамом, у Бейруті, 
столиці Лівану, відбувся 
виборчий Синод 

Єпископів цієї Церкви, 
який 21 червня обрав 
новим Антіохійським 
п а т р і а р х о м 
високопреосвященного 
Джозефа Абсі, 
к у р і а л ь н о г о 
а р х и є п и с к о п а 
патріаршої курії в 
Дамаску, що взяв ім’я 
Юссеф Абсі. Наступного 
дня у Ватикані було 
повідомлено про те, що 
Папа Франциск надав 
йому «Ecclesiastica 
Communio» (церковне 
сопричастя).

Мелхітська Греко-
Католицька Церква, 
що нараховує понад 
півтора мільйони 
вірних, об’єднує 

(продовæення з попередньої сторінки)
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Якби ми справді 
хотіли почути слово 
патріарха Йосифа про 
те, що нам сьогодні 
потрібно робити, він 
би нам сказав будувати 
патріархат. Про це 
сказав Отець і Глава 
Української Греко-
Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав 
у Києві 9 лютого 2018 
року під час відкритої 
дискусії «ПАТРІАРХ 
ЙОСИФ СЛІПИЙ: 
БУТИ СОБОЮ!» 
на завершення 
Ювілейного року, 
присвяченого 125-літтю 
з дня народження 
патріарха Йосифа 
Сліпого.

«Знаю, що ця тема дуже 
делікатна й широка. За 
більше як 50 років свого 
дозрівання, осмислення 
в нашій Церкві вона 
набула різних вимірів: 

емоційного, наукового 
і навіть суспільно-
політичного. Я не можу 
зараз проаналізувати 
всіх аргументів за 
і проти, але моїм 
завданням є спонукати 
вас до дискусії, а відтак 
до серйозної праці, 
аби той патріархат, 
який нам заповідав 
патріарх Йосиф, який 
ми маємо обов’язок 
розвивати і збудувати, 
можна було осягнути, 
як цю корону на Главі 
нашої Церкви, про яку 
писав патріарх Йосиф», 
– сказав Блаженніший 
Святослав.

Архиєрей представив 
учасникам дискусії текст 
Заповіту патріарха 
Йосифа… І звернув увагу 
на чотири документи, 
які, на його думку, є 
надзвичайно важливими 
і цінними щодо теми 
патріархату УГКЦ. 
Зокрема, це лист ще 

митрополита Йосифа 
Сліпого до папи Павла 
VI, датований 19 серпня 
1963 року, в якому 
тодішній митрополит 
просить надати нашій 
Церкві патріархат,  
і документ наших 
єпископів, учасників 
Другого Ватиканського 
Собору, котрі 
звертаються до Папи 
в контексті соборових 
діянь з проханням про 
патріархат. Також 
Глава УГКЦ нагадав 
про душпастирський 
лист блаженнішого 
Любомира від 2004 
року, який для нас 
сьогодні є мостиком 
із 60-х років до нашої 
дійсності.

Блаженніший Святослав 
нагадав, що патріарх 
Йосиф писав: «І вас, 
мої любі діти, прошу 
ніколи не відмовляйтеся 
від патріархату своєї 
страдної Церкви. Ви ж 

живучі існуючі її діти...» 
Під цим листом і дальше 
він уже підписувався 
як «патріарх Йосиф». 
«Наступна фраза є 
надзвичайно важлива, 
тому що вона висловлює 
внутрішній онтологічний 
зміст нашої Церкви: 
«Тому заповідаю вам: 
моліться, як дотепер 
за Патріарха Києво-
Галицького і всієї Руси, 
безіменного і ще 
невідомого. Прийде 
час, коли всемогутній 
Господь пришле 
його нашій Церкві і 
оголосить його ім’я. 
Але наш патріархат 
ми вже маємо…» І саме 
на тих словах, що ми 
патріархат уже маємо, 
я б хотів застановитися 
на основні тих 
документів і листів до 
Святішого Отця...» – 
додав Предстоятель.
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католиків візантійського 
обряду, що проживають 
на теренах давніх 
А н т і о х і й с ь к о г о , 
Єрусалимського та 
Олександр і й с ь ко го 

Патріархатів, а також у 
діаспорі. Осідок її Глави 
розташований в столиці 
Сирії місті Дамаску, а 
його офіційний титул 
звучить Патріарх 

Антіохії та всього 
Сходу, Олександрії та 
Єрусалиму.

h t tp ://ca tho l i cnews .
org.ua/papa-francisk-

Папа Франциск зустрівся із Патріархом та 
Синодом Мелхітської ГКЦ 

zustrivsya-iz-patriarhom-
ta-sinodom-melhitskoyi-
gkc

(продовæення з попередньої сторінки)

(Продовæення на ст. 28)



За словами Глави УГКЦ, 
патріарх Йосиф бачив 
єдиний патріархат в 
Україні. Він розумів його 
екуменічне значення і 
екуменічний вимір. «Це 
Заповіт. І тепер перед 
нами завдання, як 
його розуміти і як його 
втілювати», – вважає 
Архиєрей.

«Патріарх Йосиф 
говорить, що ми вже є 
патріаршою Церквою. 
Говорить про різні етапи 
історії українського 
християнства Київської 
Церкви, згадує різного 
роду дискусії, які велися 
унійною і православною 
частиною Київської 
Церкви. Відтак певні 
змагання, певні думки, 
наміри, які зроджувалися 
в різних європейських 
столицях, зокрема у 
Ватикані, аби довести, 
що ми є патріаршою 
Церквою. Ми маємо 
всі необхідні права й 
ознаки, яким відповідає 
Церква, яку можна 
назвати патріаршою. 
І так і казав: «Тому, 
Святіший Отче, прошу 
надати нашій Церкві 
патріархат», – розповів 
Предстоятель.

Глава Церкви 

також заявив про 
абсолютну актуальність 
пастирського листа 
Б л а ж е н н і ш о г о 
Любомира (Гузара), 
датованого серпнем 
2004 року про 
утворення устрою 
Української Греко-
Католицької Церкви. 
«Блаженніший Любомир 
у цьому листі говорить 
так. Наш патріархат 
– це не є самоціль, 
наш патріархат – 
це є дорога. А що є 
остаточною метою? 
Остаточною метою є 
розквіт і повне життя 
Київської Церкви. 
Патріархат – стан душі, 
як найвищий вияв суті 
і покликання Церкви. 
Тому прагнення нашого 
народу в минулому 
і тепер встановити 
патріарший устрій 
слід розглядати по-
церковному, по-
божому, а не як 
самоціль», – зазначив 
духовний лідер греко-
католиків.

За його словами, 
тут проглядається 
така нотка полеміки 
інструментуалізувати 
тему патріархату з 
політичною метою... 
«У цьому листі, – 
вважає Глава Церкви, 

– Блаженніший 
Любомир говорить, що 
екуменічний вимір є 
чи не найважливіший. 
Можливо, найбільш 
болючий. І скажімо 
собі відверто, це 
єдина причина, чому 
ми ще сьогодні не 
маємо патріархату». 
Блаженніший Любомир 
перелічив п’ять причин, 
закидів, чому нам не 
визнають патріаршу 
гідність. І, на жаль, 
опоненти патріархату 
їх подають як аксіому 
і не передбачають 
жодних інших точок 
зору. Глава Церкви 
нагадав ці закиди: 
«Перше – патріархат 
УГКЦ послаблюватиме 
сопричастя з 
наступником святого 
апостола Петра. А отже, 
послаблюватиме зв’язок 
з усією Католицькою 
Церквою. Другий 
закид – патріархат 
означатиме створення 
н а ц і о н а л і с т и ч н о 
забарвленої Церкви, 
яка сіятиме ненависть 
супроти всіх інших. 
Третє – патріархат 
УГКЦ став би великою 
перешкодою для 
об’єднання християн 
в Україні. Четверте – 
створення патріархату 
УГКЦ означало б 

нехтуванням прав 
М о с к о в с ь к о г о 
патріархату, який 
вважає Україну своєю 
канонічною територією. 
І п’яте – патріархат 
УГКЦ призвів би до 
збереження уніатизму, 
який був засуджений як 
невідповідний шлях для 
досягнення єдності між 
усіма християнами».
«Гадаю, – додав Глава 
УГКЦ, – це є вичерпний 
аналіз усіх закидів, які 
настільки актуальні 
сьогодні, що їх можна 
повторювати як аксіому. 
Годі проти кожного з цих 
пунктів полемізувати. 
І навіть Блаженніший 
Любомир не хотів цього 
робити. Блаженніший 
підкреслював, шо ніхто 
навіть не поцікавився, 
хто такі греко-католики. 
Ніхто не приглянувся до 
тої Церкви, яка хоче 
бути собою. Я б хотів 
відповісти на це лише у 
світлі сучасних дискусій 
про створення єдиної 
помісної Церкви в 
Україні. Бо тоді тих п’ять 
пунктів можна звести 
до двох, які, де-факто, 
повторюють ієрархи 
православних Церков в 
Україні».
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Перший міф, за 
словами Глави Церкви, 
каже, «ну в принципі, 
дивіться, Греко-
Католицька Церква в 
єдності з Ватиканом, як 
і УПЦ з Московським 
патріархатом. Тобто, 
на думку таких 
полемістів, є абсолютна 
відповідність, мовляв, 
чому ви кажете нам 
від’єднуватися від МП, 
якщо греко-католики 
успішно тримаються 
Ватикану».

«І тут показується, – 
відзначив Блаженніший 
Святослав, – 
абсолютне нерозуміння 
ролі Святішого Отця як 
Вселенського Архиєрея. 
Тут абсолютно 
бачиться проекція 
такої, я б сказав, ще 
не дуже розвиненої 
п р а в о с л а в н о ї 
еклезіології на 
поняття Вселенської 
Церкви. Є одне чітке 
непорозуміння. Тому, 
гадаю, наш патріархат 
має велику місію, 
аби православному 
світові пояснити 
сутність служіння 
наступника апостола 
Петра. Абсолютно не 
послаблюючи нашого з 
ним сопричастя».

У чому полягає 
це свідчення? 
«Звертаючись і 
пояснюючи, хто ми такі 
як патріарша Церква в 
сопричасті з Римським 
А п о с т о л ь с ь к и м 
престолом, ми маємо 
сказати: браття 
православні, ми не є 
частиною латинського 
патріархату. Ми будуємо 
свій. Ми хочемо бути в 
сопричасті з Римським 
А п о с т о л ь с ь к и м 
престолом як 
повноправна помісна 
Церква свого права, яка 
несе свідчення єдності 
Христової Церкви 
першого тисячоліття, як 
у сопричасті з Римським 
А п о с т о л ь с ь к и м 
престолом у 
першому тисячолітті 
був Антіохійський 
п а т р і а р х а т , 
Є р у с а л и м с ь к и й 
п а т р і а р х а т , 
Константинопольський 
патріархат і всі інші 
помісні Церкви», – 
наголосив Предстоятель 
УГКЦ.

« М о с к о в с ь к и й 
патріархат, – 
переконує Блаженніший 
Святослав, – цієї 
церковної пам’яті 
не має, тому що він 
зародився і виник уже 

після так званої великої 
схизми. Тому їм важко 
це збагнути. Я ніколи 
не чув, аби Українська 
Православна Церква 
змагалася за свій 
патріархат. Бо ніколи 
жоден з теперішніх 
православних патріархів 
не претендував і не 
претендує на роль 
вселенського архиєрея».

Наступний аксіологічний 
міф, за його словами, 
полягає в тому, що 
єдина помісна Церква 
в Україні може бути 
тільки тоді здобута, 
коли греко-католики 
відмовляться від 

сопричастя з Римським 
А п о с т о л ь с ь к и м 
престолом. І лише тоді 
може відбутися єднання 
усіх спадкоємців 
Київського християнства. 
«І тут, гадаю, є велике 
завдання нашої Церкви 
свідчити і православним 
Церквам в Україні, і 
так само Римському 
А п о с т о л ь с ь к о м у 
престолові, як наш 
патріархат допоможе 
справі єднання 
Церков», – наголосив 
Глава УГКЦ.

 
Департамент інформації 
УГКЦ
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«Veritatis gaudium» – новий документ про церковну вищу освіту 

1 лютого 2018 p.

«Радість істини виражає 
палке прагнення, яке 
робить неспокійним 
серце кожної людини 
до того часу, доки вона 
не зустрінеться з Божим 
світлом, не огорнеться 
ним й не розділить 
його з іншими», – цими 
словами розпочинається 
А п о с т о л ь с ь к а 
к о н с т и т у ц і я 
«Veritatis gaudium» 
Папи Франциска, 
присвячена церковним 
університетам і 
факультетам, що 
побачила світ 29 січня 
2018 р., започатковуючи 
оновлення католицької 
освіти.

Істина, як підкреслюється 
в документі, не є 
абстрактною ідеєю, 
Істина – це Ісус, 
Божий Син, в Якому – 
Життя, що є  Світлом 
людей. І саме «цю 
радість» Ісус закликає 
Церкву, «невпинно 
свідчити та звіщати 
із завжди оновленим 
захопленням». Серед 
«зміненого суспільно-
культурного контексту», 
п о з н а ч е н о г о 
антропологічною та 
соціально-екологічною 
кризами, Папа вважає 
невідкладним «мудре 
й сміливе оновлення» 
церковної освіти з 
метою «впливовішої місії 

серед цієї історичної 
епохи».

Взявши за відправну 
точку пріоритетну 
вимогу місійного 
перетворення Церкви, 
«що виходить назовні», 
яке повинно огорнути 
ввесь Божий люд, 
Святіший Отець вказує 
на те, що сьогодні 
церковні студії «не 
тільки покликані 
з а п р о п о н у в а т и 
місце та програми 
для кваліфікованого 
формування священиків, 
богопосвячених осіб 
та активних мирян», 
але становлять 
своєрідну «культурну 
лабораторію», в якій 
Церква здійснює 
« п е р ф о р м а т и в н у 
і н т е р п р е т а ц і ю 
дійсності», яка живиться 
дарами мудрості й 
науки, якими Святий 
Дух різними способами 
збагачує Божий люд.

За словами Папи, 
необхідно здійснити 
«радикальну зміну 
парадиґми», більше 
того, «мужню культурну 
революцію», в яку 
«всесвітня мережа 
церковних університетів 
та факультетів 
покликана зробити 
вирішальний внесок 
закваски, солі та 
світла Євангелія Ісуса 
Христа й живого 

Передання Церкви, 
завжди відкритої на 
нові панорами та 
пропозиції». Сьогодні 
стає дедалі очевиднішою 
потреба «справжньої 
є в а н г е л ь с ь к о ї 
герменевтики для того, 
щоб краще зрозуміти 
життя, світ та людей».

«Філософія та 
богослов’я дають змогу 
набути переконання, 
які структурують та 
зміцнюють розум і 
просвітлюють волю, але 
все це є плідним лише 
тоді, коли звершується 
з відкритим умом та 
навколішки. Богослов, 
який вдовольняється 
своєю власною 
завершеною та 
сповненою думкою є 
посереднім. Добрий 
богослов та філософ 
має відкрите мислення, 
тобто, неповне, завжди 
відкрите на Боже 
“більше” та на істину, що 
постійно розвивається», 
– пише Святіший Отець, 
пропонуючи 4 критерії 
для оновлення та 
перезапуску церковної 
освіти.

Пріоритетним і 
незмінним критерієм 
Папа називає 
споглядання та 
духовне, інтелектуальне 
й екзистенційне 
впровадження до 
Христової благовісті, 

завжди нової та 
захопливої доброї 
новини Євангелія Ісуса, 
що здійснюється дедалі 
більше та якнайкраще 
в житті Церкви та 
людства. З цього 
випливає оте загальне 
братерство, яке «вміє 
споглядати священну 
велич ближнього, 
що вміє відкривати 
Бога в кожній людині, 
переносити незручності 
спільного життя, 
спираючись на Божу 
любов, відкривати 
серце на Божу любов, 
щоби шукати щастя 
інших так, як це робить 
їхній добрий Отець», 
що в небі.

Другим критерієм 
є «всеохоплюючий 
діалог» з віруючими 
та невіруючими. Він 
повинен здійснюватися 
не лише як «чисто 
тактичне рішення», 
але як вираження 
«справжньої культури 
зустрічі» між «усіма 
автентичними й живими 
культурами завдяки 
взаємному обмінові 
відповідними дарами 
в середовищі світла, 
пролитого з любові 
Бога до всіх Своїх 
створінь».

Ф у н д а м е н т а л ь н и м 
критерієм Святіший 
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Отець також 
називає «між- і 
трансдисциплінарність», 
мудро й креативно 
здійснювану в світлі 
Об’явлення згідно з 
принципом єдності 
знання. Це важливо, 
зокрема, беручи до 
уваги «фрагментарну 
й нерідко роздроблену 
сучасну панораму 
академічних студій та 
непевного, конфліктного 
й релятивістичного 
плюралізму». В ньому 
йдеться про особливу 
місію, ввірену системі 
церковної освіти, 
що покликана мати 
«дієвий культурний та 

гуманістичний вплив».

Врешті, четвертим 
критерієм, названо 
невідкладну необхідність 
створення мережі між 
«різними інституціями, 
які в кожній частині 
світу розвивають і 
поширюють церковні 
студії, рішуче 
впроваджуючи доцільні 
спільні проекти також 
і з академічними 
інституціями різних країн 
і з тими, які надихаються 
різними культурними й 
релігійними традиціями, 
з а п о ч а т к о в у ю ч и , 
о д н о ч а с н о , 
с п е ц і а л і з о в а н і 

центри досліджень, 
призначених для 
вивчення проблем 
епохального характеру, 
з якими сьогодні 
зустрічається людство».

Папа також наголошує 
на «життєвій необхідності 
надати нового імпульсу 
науковим пошукам», 
які здійснюються в 
церковних вищих 
навчальних закладах. 
«Церковні студії, – 
йдеться у документі, 
– не можуть 
тільки обмежитися 
передаванням знань, 
вмінь і досвіду людям 
нашого часу, які 

прагнуть зростати в 
своєму християнському 
усвідомленні, але 
повинні взяти на 
себе невідкладне 
завдання розробляти 
інтелектуальні засоби, 
що можуть бути 
запропоновані, як 
парадигма дії та 
мислення, корисні 
для звіщення серед 
світу, позначеного 
е т и ч н о - р е л і г і й н и м 
плюралізмом».

http://catholicnews.org.
ua/veritatis-gaudium-
noviy-dokument-pro-
cerkovnu-vishchu-osvitu

«Veritatis gaudium» – новий документ про церковну вищу освіту
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Нацбанк випустить пам’ятну монету «Любомир Гузар» 

15 лютого 2018 p.
 
Національний банк 
України 15 лютого 
вводить в обіг срібну 
пам’ятну монету, 
присвячену патріарху 
Любомиру Гузару 
номіналом у 5 гривень 
та тиражем у 2000 
штук. Про це повідомляє 
прес-служба НБУ. 

«Пам’ятна монета 
присвячена патріарху 
Любомиру Гузару – 
одному з духовних 
світочів українського 
народу, людині, яку 
справедливо називають 
совістю нації», – ідеться 

в повідомленні.

На аверсі монети 
з о б р а ж е н и й 
Патріарший собор 
Воскресіння Христового 
(м. Київ) на дзеркальному 
тлі стилізованого 
х р е с т о п о д і б н о г о 
проміння, унизу – 
малий Державний Герб 
України. На реверсі 
монети – портрет 
Любомира Гузара, 
ліворуч викарбувані 
роки його життя 
1933/2017, а внизу 
цитата: «Моя мрія – 
бути людиною».

Як відомо, Любомир 

Гузар народився у 
Львові, але у 1944 році 
його родина змушена 
була емігрувати за 
кордон. Він вчився та 
працював в Австрії, 
США, Італії, а на 
Батьківщину повернувся 
після проголошення 

незалежності України. 
У 2001 році очолив 
Українську Греко-
Католицьку Церкву. 
Завдяки Любомиру 
Гузару було ухвалено 
рішення про 

(Продовæення на ст. 32)
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перенесення престолу 
до Києва й будівництво 
Патріаршого собору 
Воскресіння Христового.
Для мільйонів українців 
багато важило мудре 

слово Блаженнішого 
Любомира. Навіть 
відійшовши від справ 
управління Церквою, 
він залишався 
а в т о р и т е т н и м 

Нацбанк випустить пам’ятну монету «Любомир Гузар» 
(продовæення з попередньої сторінки)

громадським лідером, 
активно відгукувався на 
всі важливі події в житті 
України і світу.

ukurier.gov.ua

http://news.ugcc.ua/
news/natsbank_vipustit_
pamya t n u _mone t u _
lyubomir_guzar_81899.
html

«Дерæава повинна поваæати тих людей, які розвивають 
бізнес, які створюють робочі місця!» — Глава УГКЦ про 

соціальну справедливість
Субота, 17 лютого 
2018 p.

Питання заробітної 
плати та соціальної 
справедливості є одним 
із найбільш актуальних 
в українському 
суспільстві, однак і 
найбільш болісним. 
Тисячі українців в силу 
обставин змушені 
шукати кращої долі в 
інших державах. А інші 
громадяни України, які 
все ж залишилися, не 
відчувають того, що їхня 
праця належно оцінена. 
Адже заробітна 
плата має не лише 
забезпечити фізичні 
потреби людини, а й 
також її максимальний 
розвиток, зокрема і 
її гідність. Саме тому 
держава, роботодавець 
і працівник мають взяти 
на себе соціальну 
відповідальність за 
покращення власного 
добробуту. 

Загалом про це 
говорив Отець і Глава 
Української Греко-
Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав 
в суботу, 17 лютого, 
під час прямого 
ефіру програми 
«Відкрита Церква» 
на тему соціальної 
справедливості.

«Коли ми говоримо 
про гідну заробітну 
плату, то передусім 
відштовхуємося від 
поняття гідності 
людської особи. Ми 
розуміємо, що людина 
має завдяки цій платні 
не лише вижити, тобто 
запевнити якісь свої 
базові потреби, а 
й відчувати власну 
гідність. Вона має 
відчути, що суспільство і 
працедавець ставляться 
до неї з належною 
повагою. Адже кожна 
людина потребує 
необхідних умов для 
свого розвитку для того, 

щоб максимально себе 
реалізувати: не тільки 
запевнити свої фізичні 
потреби в харчах чи в 
належному помешканні, 
а розвивати свої дари 
й таланти, духовний і 
культурний рівень», — 
зазначив на початку 
програми духовний 
лідер греко-католиків.

Архиєрей стверджує, 
що йому дуже прикро, 
коли часто ми говоримо 
про заробітну плату і 
підсвідомо думаємо про 
таку плату, яку сьогодні 
виставляє наша 
держава, говорячи про 
базову чи мінімальну 
зарплату. На його 
думку, далеко не завжди 
ця мінімальна зарплата 
може забезпечити гідний 
розвиток людської 
особи в Україні.

Тож Церква не так 
говорить про якусь 
певну суму, як про інші 
аспекти, що мають 

бути запевнені. Адже є 
професії, які потребують 
багаторічної підготовки, 
великого особистого 
внеску особи, щоб 
здобути цю професію. 
Передусім ідеться про 
те, щоб, виконуючи 
таке служіння і роботу, 
людина могла гідно 
жити і розвиватися. На 
цьому базується поняття 
гідної заробітної платні.
Предстоятель УГКЦ під 
час програми також 
відповів на запитання 
про неофіційну 
зарплату. Він вважає, 
що «зарплата в 
конвертах» є великою 
кривдою і неправдою. 
«Я думаю, що такого 
типу зарплата є 
зневагою тої особи, 
яка працює. Чому? 
З одного боку, така 
зарплата не забезпечує 
всіх необхідних 
соціальних гарантій для 
працівника. Тому не 

(Продовæення на ст. 33)
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гідна того працівника, 
який жертвує особистим 
вмінням, зусиллям, 
часом і увагою для 
того, щоб працювати, 
— наголосив Глава 
Церкви. — А з іншого 
боку — це велика кривда 
для держави, бо вона 
не може тоді належним 
чином розвиватися 
і забезпечити гідні 
умови такого стану, 
який ми називаємо 
спільним благом. Тобто 
не тільки працедавець 
має відчувати обов’язок 
виконати ті чи ті умови. 
Він має також відчути свій 
обов’язок соціальної 
відповідальності!».

Блаженніший Святослав 
додав, що зараз 
вправні менеджери (які 
розуміють, як розвивати 

«Дерæава повинна поваæати тих людей, які розвивають 
бізнес, які створюють робочі місця!» — Глава УГКЦ про 

соціальну справедливість

свій бізнес, свою 
установу) усвідомлюють, 
що потрібно інвестувати 
також у своїх 
працівників. Натомість 
тіньова зарплата — це 
відмова інвестувати в 
особу, яка працює. Ясна 
річ, що такі стосунки 
між працівником і 
роботодавцем (де 
частина належної 
зарплати ховається в 
тіні) створюють такі 
обставини, що особа не 
буде довго працювати 
в подібній установі, 
бо відчуває себе не 
належно шанованою.

«Цікаво і приємно 
відчути, що після 
Революції гідності 
був соціальний запит 
відмовитися від 
«зарплати в конвертах». 

Держава має створити 
відповідні умови, 
обставини для того, щоб 
мотивувати працедавців 
не платити своїм 
працівникам «зарплату 
в конвертах», — 
запевнив Предстоятель 
УГКЦ.

Крім того, він закликав 
глядачів звикати до 
того, що ми маємо 
обов’язок платити 
податки, бо інакше 
ми ніби відмовляємося 
будувати свою державу. 
Одначе повинні бути 
встановлені справедливі 
стосунки між державою, 
податковою системою 
і тими, які створюють 
робочі місця (щоб 
не було надмірних 
податків, податкового 
тиску тощо).

«Держава повинна 
поважати тих, які 
дають зарплату, які 
розвивають бізнес, 
які створюють робочі 
місця для її громадян! 
На жаль, у мене є таке 
відчуття, що сьогодні 
ще не врегульовані 
стосунки між чесним 
п р а ц е д а в ц е м , 
чесним працівником 
і чесною державою, 
яка належним чином 
поважає і першого, і 
другого!» — підкреслив 
Б л а ж е н н і ш и й 
Святослав.   
  
Департамент інформації 
УГКЦ

h t t p : / / n e w s . u g c c .
ua/v ideo/derzhava_
povinna_shanuvati_tih_
lyudey_yak%D1%96

(продовæення з попередньої сторінки)

Вівторок, 20 лютого 
2018 p.

28 січня 2018 року 
Папа Римський 
Франциск здійснив візит 
до прокатедрального 
собору Святої Софії 

(Молодий хлопчик говори) «Папа Франциск обов’язково 
приїде в Україну!» Зворушлива історія про діалог 

українського хлопчика з Папою Римським

в Римі, де зустрівся з 
українською громадою 
Італії. А от чи приїде він 
до України? Український 
хлопчик, який нині живе 
у Римі й «дружить» зі 
Святішим Отцем, точно 
знає відповідь на це 
запитання. Шестирічний 

Данилко переконаний: 
якщо йому [хлопчикові] 
вдалося запросити 
Папу Франциска до 
собору Святої Софії і 
Єпископ Рима виконав 
свою обіцянку, то візит 
в Україну точно не за 
горами! 

Зворушливою історією 
про маленького українця 
та його спілкування з 
Папою Франциском 
поділився Блаженніший 

(Продовæення на ст. 34)
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(Молодий хлопчик говори) «Папа Франциск обов’язково 
приїде в Україну!» Зворушлива історія про діалог 

українського хлопчика з Папою Римським

Святослав, Отець і 
Глава Української 
Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви, у суботу, 17 
лютого, під час прямого 
ефіру програми 
«Відкрита Церква» на 
«Живому ТБ».

«Я вам розкажу історію 
про маленького 
Данилка. Цей хлопчик 
вперше побував на 
аудієнції у Святішого 
Отця кілька років тому. 
Там він тримав дитячий 
малюнок, на якому 
зобразив собор Святої 
Софії. До речі, навіть 
є фотографія, як Папа 
Франциск його обіймає. 
Тоді Римський Архиєрей 
запитав, що хлопчик 
намалював. Данилко 
одразу ж відповів: «Це 
наша церква в Римі. 
Приїдь нас відвідати!» 
І Святіший Отець дав 
зрозуміти, що він 
приймає це запрошення. 
Тож хлопчик був 
переконаний, що Папа 
Франциск приїхав до 
собору Святої Софії у 
Римі у відповідь саме 
на його запрошення!» 
— усміхаючись розповів 
Предстоятель УГКЦ.

За його словами, 
Данилко кілька років 
зі своєю матір’ю 
перебуває в Італії і 

бореться з важкою 
недугою. Проте, як 
бачимо, хлопчик не 
втрачає оптимізму та 
надії.

«І ось, коли я був 
свідком тієї зустрічі між 
Данилком і Папою, — 
продовжує розповідати 
Б л а ж е н н і ш и й 
Святослав, — то 
хлопчик сказав до нього 
такі слова: “Я дякую, 
що ти приїхав, що 
дотримав свого слова! 
Прошу тебе, молися за 
Україну! Адже ти знаєш, 
як погано, коли мама 
плаче через те, що її 
сина вбили”».

Далі Глава УГКЦ 

розповів, що Святіший 
Отець був дуже 
зворушений глибокими 
словами хлопчика. Тоді 
відповів Данилкові: 
«Я обіцяю тобі, що 
буду молитися за 
матерів України!» 
Недовго роздумуючи, 
наприкінці хлопчик 
впевнено промовив 
до Глави Католицької 
Церкви: «Приїдь до 
України, добре? Я тебе 
запрошую!»

Предстоятель додав, 
що коли наступного дня 
наші отці запитували 
в Данилка про те, як 
йому зустріч з Римським 
Архиєреєм, то хлопчик 
заявив: «Я переконаний, 

що Папа приїде до 
України, тому що він 
вміє тримати слово!».
«Ми сподіваємося на 
це! Бо діти кажуть нам, 
що Папа Франциск 
обов’язково приїде. 
Ми дуже хочемо, щоб 
цей візит відбувся!» — 
наголосив Блаженніший 
Святослав.
 
Департамент інформації 
УГКЦ

За матеріалами 
http://news.ugcc.ua/
video/papa_frantsisk_
obovyazkovo_priide_v_
ukrainu

(продовæення з попередньої сторінки)
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Happy Birthday!

З Днем народæення!

March 3: Rev. Msgr. James Melnic
March 6: Rev. Leonid Malkov, C.S.s.R.

March 7: Rev. Walter Pasicznyk
March 12: Rev. Volodymyr Baran, C.S.s.R.

March 13: Rev. Msgr. Peter Waslo
March 19: Rev. Vasyl Vladyka

* Happy Birthday to Rev. Mykola Bychok, 
C.Ss.R., his birthday was February 13. 

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

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

Congratulations on your 
Anniversary of Priesthood!

Вітаємо з Річницею Священства!

March 5: V. Rev. Archmandrite Joseph Lee
    (48th Anniversary)

March 14: Rev. Vasyl Vladyka
    (26th Anniversary)

March 20: Rev. Mykola Ivanov
 (13th Anniversary)

March 24: Rev. Deacon Paul Makar
  (31st Anniversary)

March 30: Very Rev. Archpr. David Clooney
  (54th Anniversary)

March 31: Rev. John Wysochansky 
(61st Anniversary)

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

Нехай Бог Обдарує Багатьма 
Благословенними Роками Слуæіння в 
Господньому Винограднику!

March 2018 - Áåðåçíÿ 2018


