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Східні католицькі єпископи США 
зустрілися в Сант Луіз

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

6 і 7 березня 2018 р. Східні Католицькі Єпископи провели свою щорічну зустріч в Офісі Маронітської 
Церкви в Сент Луїз.  У США налічується 18 Східних Католицьких Церков, що є унікальним для світу.  
Єпископ Андрій Рабій, Єпископ-помічник Української Католицької Архиєпархії Філадельфії, приєднався 
до Єпископа Павла Хомницького, ЧСВВ, зі Стемфорду, Єпископа Богдана Данила, з Єпархії св. 
Йосафата в Пармі, Єпископа Венедикта Алексійчука з Єпархії св. Миколая в Чікаго та Єпископа-
Емерита Василя Лостена в обговоренні тем та потреб спільних для усіх Східних Католицьких Церков в 
США.  Українські Католицькі Єпископи також провели свою окрему зустріч напередодні,  в понеділок.  
Архиєпископ Стефан Сорока і Єпископ-Помічник Іван Бура з нашої Архиєпархії не змогли через 
проблеми зі здоров'ям бути на цих зустрічах.  
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Духовний провідник українців католиків Сполучених Штатів  
відслужить службу, 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 
д у х о в е н с т в о м 
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 
А р х и є п а р х і ї  

(Продовження на ст. 3)



(продовження з попередньої сторінки)
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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.  

Духовний провідник українців католиків 
Сполучених Штатів  відслужить службу

ТЕМИ БОЖЕСТВЕННОЇ ЛІТУРГІЇ СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО З 
ВЕЧІРНЬОЮ СТРАСНОГО ЧЕТВЕРГА

Вступ 
Божественна літургія 
св. Василія Великого з 
Вечірньою в Великий 
Четвер є однією із 
найзмістовніших літургій, 
які відправляються 
впродовж літургійного 
року.  У ній 
пригадуються чотири 
важливі події з життя 
Ісуса Христа: обмивання 
ніг апостолам, 
установлення Таїнства 
Пресвятої Євхаристії 
та Божого Священства 
на Тайній Вечері, 
страждання Ісуса в саду 
Гетсиманському, зрада 
Христа Юдою.  

У с т а н о в л е н н я 
Євхаристії
У Верхній світлиці під 
час Тайної Вечері Ісус 
надав докорінно нового 
значення їжі та напою 
жертовного прийняття.  
Він дав нам своє Тіло 
та Кров у Пресвятій 
Євхаристії.  “Беріть, 
їжте: це моє тіло... Пийте 

з неї всі, бо це кров моя 
(Нового) Завіту” (Мт. 
26, 26-28). В Євхаристії 
набуваємо сопричастя 
з воскреслим Христом. 
Ми отримуємо частку 
в Його жертвуваному, 
воскреслому й 
божественному Тілі, 
“на відпущення гріхів і 
життя вічне”. Євхаристія 
є таїнством, що все 
перевершує.  Вона 
довершує всі інші та 
є повнотою економії 
спасіння.

Обмивання ніг
Обмиванням ніг 
своїм апостолам Ісус 
підсумовує зміст свого 
служіння, показує 
свою досконалу 
любов і засвідчує Своє 
глибоке смирення. 
Обмивання ніг (Йо. 
13, 2-17) споріднене з 
розпинанням на хресті. 
Якщо розпинання 
на хресті є глибоким 
свідченням Христового 
досконалого послуху 

своєму Отцеві (Фил. 2, 
5-8), то обмивання ніг 
засвідчує Його глибоку 
любов і дарування 
себе кожній особі, 
відповідно до здатності 
цієї особи приймати 
Його ( Йо. 13, 6-9).  Під 
час цієї Божественної 
літургії Єрарх обмиє 
ноги дванадцятьом 
с в я щ е н и к а м , 
відтворюючи обмивання 
Ісусом ніг дванадцятьом 
апостолам  на Тайній 
Вечері.  

Молитва в саду 
Гетсиманському 
Хвилюючі події в 
Гетсиманському саду 
(Мт. 26, 36-46;  Мк. 14, 
32-42; Лк. 22, 39-46), 
драматично й болісно 
розкрили людську 
природу Христа.  
Жертва, яку Він мав 
принести за спасіння 
світу, була неминуча.  У 
своїй агонії він молився 
до Отця: “Авва – Отче, 
усе тобі можливе: 

віддали від мене цю 
чашу! Та не що я хочу, 
а що ти” (Мк. 14, 36). 
Ісус засвідчив свою 
безумовну любов і 
довіру до Отця.  Він 
досягнув найвищої 
точки самопожертви – 
“не що я хочу”, - щоб 
звершити Волю свого  
Отця.  

Зрада 
Юда зрадив Ісуса 
поцілунком, знаком 
дружби та любові.  
Зрада і розіп'яття 
Христа підносить гріх 
праотців до найвишого 
рівня.  У цих двох діях 
повстання проти Бога 
дійшло до найвищої 
точки.  Падіння Адама 
в раю досягло апогею 
в смерті Бога во плоті.  
Смерть і Воскресіння 
Христа відкупили світ 
від сили зла.
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Третя неділя Великого посту 2018 р.
Митрополит Стефан Сорока

Щоденно нас атакують новини, які підкреслюють постійне 
суперництво між різними політичними та соціальними групами.  Кожна 
з них наполягає, що діє в інтересах усього суспільства.  Експерти 
в медійних студіях обговорюють усі «за» і «проти» людей у владі. 
Але не видно бажання прийти до якоїсь спільної думки.  Де подівся 
дар жертовності в інтересах інших задля спільного добра?  Святий 
Павло у своєму Посланні до Филип’ян застерігає нас: «Не робіть 
нічого підо впливом суперечки, чи з марної слави, але вважаючи в 
покорі  один одного за більшого від себе; майте на увазі користь 
не власну, а радше інших» (Флп. 2, 3-5). 

Поклоніння Святому хресту у третю неділю Великого посту пригадує 
нам Ісусову жертву на хресті за вас і за мене.  Ісус добровільно 
помер на хресті задля нашого спасіння.  Вшановуючи Святий хрест, 
увійдіть у життя глибшого смирення.  Відмовтеся від впертості в 
поведінці та думанні.  Продемонструйте глибше розуміння переваги 
загального добра.  Беріть участь в спеціальних Великопосних 
службах, ставайте частиною спільноти віри.  Благословенної вам 
подорожі Великим постом!

ЧЕТВЕРТА НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 2018 р.
Митрополит Стефан Сорока

Ісус оздоровив хворого хлопчика, а його батькові сказав: «... все можливо тому, хто вірує» (Мк. 9, 
23).  Ісус акцентує увагу на тому, що цей вид оздоровлення можна здійснити лише через молитву.  
Апостоли були віруючими чоловіками, і все ж вони не змогли оздоровити хлопця.  Ісус, здавалося, 
був роздратований, коли звернувся до апостолів:  «Доки я вас 
терпітиму?» (Мк. 9, 19).  Навіть найближчим апостолам Ісуса треба 
було пригадувати про силу молитви й потребу її плекання.  Великий 
піст запрошує вас і мене плекати силу молитви через постійну і 
щиру молитву до Ісуса.  Це включає наше роздумування про життєві 
пріоритети, коли ми стоїмо перед Ісусом.  Пригадайте притчу про 
Царство Боже, яке подібне до знайденого в полі скарбу, чи до 
коштовної перлини.  Той, хто знайшов його, продає все, що має, 
щоб посісти цей скарб. Чи ми достатньо ревно плекаємо цінності 
нашої коштовної віри? Чи ми уділяємося й робимо усе можливе, 
щоб побачити як оберігається, проповідується і шириться наша 
віра?  Наша подорож Великим постом веде нас до плекання нашої 
віри й сталої молитви поєднаної з ділами милосердя в надії, що 
Ісус Христос ніколи не скаже нам: «Доки я вас терпітиму?», - але, 
навпаки, порадіє глибині нашого життя в вірі.  Єднайтеся у своїй 
парафії, щоб плекати вашу віру в єдиній Божій родині.
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Всечесні отці з Вашінгтону та околиць взяли участь у щорічному 
вшануванні пам’яті  «Небесної Сотні», яке 18 лютого відбулося 
біля Меморіалу Лінкольна.  Цим вшануванням вони пом’янули 
черверту річницю вбивст на Майдані в Києві в лютому 2014 
року.  Отці Олександр Думенко, Роберт Гітченс (Декан), 
Василь Харук разом з українською громадою молилися за 
загиблих Героїв України.

У Вашингтоні вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

21 лютого 2018 p.

В центрі столиці 
США, біля Меморіалу 
Лінкольна, українці 
Вашингтону вшанували 
пам’ять Героїв Небесної 
Сотні.
Церемонія розпочалася 
виконанням пісні «Плине 
кача», під яку чотири 
роки тому в останню 
путь проводжали з 
Майдану загиблих 
Героїв.
Після чого святі отці 
Української Католицької 
та Греко-католицької 
церков відправили 
панахиду за померлими.
Захід відкрив Посол 
України в США Валерій 
Чалий, який у своєму 
зверненні до присутніх 
наголосив, що ми маємо 
бути достойними пам'яті 
учасників Революції 
Гідності, котрі віддали 
свої життя за світле 
майбутнє України. 
Валерій Чалий також 
подякував присутнім за 
єдність і солідарність з 
Україною.
В ході церемонії до 
учасників з промовами 
звернулися керівники та 
українських організацій 
м.Вашингтон: Фундації 
Україна-США, United 
Help Ukraine, US 
Ukrainian Activists, 
Razom.
Церемонія завершилася 
виконанням гімнів 
України і США 
та запаленням 

поминальних свічок.

h t t p : / /u sa .m fa .gov .
ua/ua/press-center/
n e w s / 6 3 0 9 7 - u -
vashingtoni-vshanuvali-
p a m j a t y - g e r o j i v -
nebesnoji-sotni

США продовжують 
п і д т р и м у в а т и 
Україну у її боротьбі 
з російською 
агресією.

Про це йдеться у 
заяві Державного 
департаменту США, 
о п р и л ю д н е н і й 
Речницею Гізер Науерт 
до 4 річниці Революції 

Гідності в Україні.

"Чотири роки тому 
українці всіх верств 
та з усіх регіонів 
країни об’єдналися на 
Майдані, вимагаючи 
від уряду визнати 
вибір громадян країни 
приєднатися до Європи. 
Багато українців – 
Небесна Сотня – 
віддали своє життя на 
Майдані за мрію про 
кращу Україну.

Ми пишаємося 
можливістю спільно 
працювати з українцями 
задля вшанування 
пам'яті про тих, хто 4 
роки тому віддав своє 

життя за європейський 
вибір України", - 
наголошується в заяві.

Держдеп США відзначив 
важливі кроки, які були 
зроблені протягом 
останніх чотирьох 
років, та наголосив 
на необхідності 
подвоїти зусилля в 
реалізації глибоких, 
всеохоплюючих та 
своєчасних реформ 
для реалізації усього 
потенціалу України.

https://www.facebook.
c o m / u k r . e m b a s s y .
usa/?fref=mentions
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The Akathist of the Mother of God 
Akathistos Saturday 

March 17, 2018 4:00 p.m. 

T he Akathist Hymn is a profound poem           
which  sings  the praises of the Holy 

Mother and Ever-Virgin Mary. It is one of the 
most beloved services in the Eastern Church.  
It was composed in the imperial city of       
Constantine, “the city of the Virgin,” by St. 
Romanos the Melodist, who reposed in the 
year 556. 
 
   “We are all pervaded with an inward joy, the 
joy of rendering praise to Mary with the 
Akathist Hymn, so dear to the Eastern          
tradition.  It is a canticle totally centered on 
Christ, contemplated in the light of His    
Mother.  For a full 144 times, this hymn invites 
us to renew to Mary the greeting of the     
Archangel Gabriel “Ave Maria!”  Mother of 
the risen Lord and Mother of the Church, Mary 
precedes us and leads us to the authentic 
knowledge of God and to the encounter with 
the Redeemer.  She points out to us the way 
and shows us her Son.  In celebrating her with 
joy and gratitude, we honor the holiness of 
God, Whose mercy has done marvels in His 
humble handmaid.  We salute her with the title 
of “Full of grace” and implore her intercession 
for all the children of the Church who with this 
Akathist Hymn celebrate her glory.”   

Saint John Paul    
 

“Rejoice, unfading rose. 
Rejoice, the only one who budded 
forth the unfading apple. Rejoice, 
birth-giver of the aromatic balm of 

the King of all.  
Rejoice, O Bride unwedded, 

the world's salvation.”  

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 Seminary 

Washington, DC 
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Дорогі Друзі,

Наша Духовна 
мандрівка Великого 
Посту продовжується 
та наближається до 
завершення.

В четверту неділю 
Великого Посту наша 
Церква відзначає 
пам`ять святого Івана 
Ліствичника. Він також 
є автором духовної 
книги “Драбина 
Д о с к о н а л о с т і ” , 
або “Драбина 
Божественного Раю”.
Це є духовні поради 
для нас,як досягнути 
досконалості,базовані 
на тридцятьох 
«щаблях»,сходинках 
драбини, які провадять 
нас від земних речей 
до вершини драбини 
-зустрічі з Божеством.

Двадцять восьма 
сходинка Духовної 
Драбини є про Святу 
і Благословенну 
Молитву. Святий Іван 
вчить нас, що молитва, 
яка є розмовою,має 
бути простою та 
щирою, подібно як 
молитва митаря: »Боже 
милостивий, будь 
мені грішному»,або 
блудного сина: «Отче, 
я згрішив проти неба і 
проти Тебе.»

Наша молитва не 
повинна бути довгою, 
або скомплікованою 
а радше сердечною 
розмовою між 
сотворінням( ви і я) та 
Сотворителем( Бог).

Нещодавно світ 
попрощався з пастором 
та проповідником 
Божого Слова Billy 
Graham.Багато людей 
повірили, тому що він 
проповідував Добру 
Новину Ісуса на протязі 
свого довгого життя.Він 
не був католиком, але 
був глибоко шанований 
всіма релігіями.

Я чув , як коментатор 
розказував історію 
про Billy Graham та 
його реакцію на напис 
на журналі «Time,» 
виданого 8-ого квітня 

1966 року-

«Чи Бог є мертвий?»

Журналіст поставив 
запитання для Billy 
Graham:” Чи Бог є 
мертвий?‘‘

Billy Graham відповів: 
»Звичайно, що ні!»

Репортер запитав: 
»Звідки ти знаєш?»

Billy Graham поглянув 
на нього і сказав:»Я 
щойно розмовляв з 
Ним цього ранку.»

Така проста та щира 
розмова, яку святий 
Іван Ліствичник радив 
більше як тисячу років 
тому,а Billy Graham 
практикував в 1966-
році.

Найважливіше те,що 
нам треба усвідомити, 
що мусимо розмовляти 
з Богом, мусимо 
молитися.

Так як ми приближаємося 
до завершення 
Великого Посту,

наші Церкви дають 
нам можливість 
разом молитися 
різні Великопосні 
Богослужіння. Але також 

нічого нам не заважає 
молитися вдома, в 
а в т о м о б і л і , п е р е д 
споживанням їжі,з 
декількома друзями, 
або наодинці з Богом.

Тож молімося, 
розмовляймо з 
Господом! В молитві до 
Господа ми побачимо 
Його милосердя до нас 
та навчимося як нам 
бути милосердними.
Амінь.

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

Всечесний отець 
Василь Харук 
призначений 
Місіонером 

Божого милосердя 
в Українській 
Католицькій 
Архиєпархії 
Філадельфії.
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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
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Manor College Encourages Students to Soar in 4

Manor College Adds Bachelor degree programs to academic offerings, Freezes Tuition and
                       offers a 20% Tuition Discount for New Students!

JENKINTOWN, PA - 
Furthering the dynamic 
developments that have 
occured at Manor 
College over the past 
two years, where the 
college fully rebranded 
adopting the tagline You 
Belong Here; welcomed 
the largest New Student 
Orientation in college 
history; undertook major 
renovations including the 
library, outdoor learning 
spaces, classrooms, 
offices and most recently, 
the Ukrainian Heritage 
Museum - Manor 
College is at it again with 
their most anticipated 
announcement yet. 
Starting in Fall 2018 
Manor College will be 
offering a Bachelor of 
Science in Veterinary 
Technology and 
Practice Management 
and a Bachelor of 
Arts in Liberal Studies 
with concentrations 
in Pre-Law, Social 
Sciences, History, 
Entrepreneurship, and 
Interdisciplinary Studies*. 

For many years, Manor 
students have asked 
for four-year degree 
programs to be added 
to Manor’s already 
robust Associate degree 
program offerings.  With 
the majority of Manor 
graduates continuing 

their education to obtain 
a Bachelor’s degree and 
having to transfer to 
other institutions, students 
have been continually 
wanting to pursue their 
degrees at Manor - and 
now they can!

Not only is Manor 
College expanding their 
academic offerings to 
accommodate more 
students, but they also 
are taking action to make 
sure that students can 
afford their education. 
Manor College is 
committed to creating an 
environment on campus 
where students can 
thrive academically and 
financially. 

 While Manor College is 
already the best priced 

private Catholic college 
in Pennsylvania, Manor 
has just announced a 
tuition freeze for the 
2018/2019 academic 
year.  With this tuition 
freeze, Manor is holding 
its ground as one of 
the most affordable 
associate and bachelor 
degree colleges in the 
state. 

When the college froze 
tuition for 2016/2017 
Manor saw an increase 
in enrollment for new 
students and returning 
students and received 
much positive feedback 
from students and 
families about Manor’s 
reasonable price point. 
Manor is looking for even 
better results from this 
tuition freeze because 

now students can earn a 
four-year degree for the 
same affordable cost.  

The college officially 
announced these two new 
programs in late January 
during an on-campus 
event titled “Soar in 4” 
where attendees created 
their own ice cream 
sundaes and heard 
announcements from Dr. 
Jonathan Peri, President; 
Joanna Bassert, VMD, 
Director and Professor of 
Veterinary Technology; 
Jody Weaver CVT, 
Alumni and Practice 
Manager at the Rau 
Animal Hospital and Mike 
Landis, Liberal Studies 
Program Director about 
each new programs, 

Panel during Soar in 4 Launch Event (Photo: Kelly Peiffer)



11 áåðåçíÿ 2018 p.  10

careers offered with the 
degree and learned 
about a special 20% 
tuition discount! 

The B.S in Veterinary 
Technology and Practice 
Management degree 
prepares students for 
leadership positions 
in a variety of animal-
and-veterinary-related 
businesses.  This 
program builds upon 
Manor College’s 
A V M A - a c c r e d i t e d 
Program of Veterinary 
Technology.  Students 
in this program will be 
equipped for positions 
in organizations such 
as veterinary practices, 
pet sitting and grooming 
businesses, biomedical 
research facilities, 
diagnostic laboratories, 
animal shelters, mobile 
veterinary clinics, zoo 
or wildlife management 
and USDA or other 
public sector positions. 
“This program is an 
exciting and cost 
effective way to continue 
your education towards 
a bachelor’s degree, 
gain business know-how 
and expand employment 
opportunities beyond 
clinical practice,” said 
Dr. Bassert. 

The B.A in Liberal Studies 
exposes students to 
liberal arts curriculum with 

several areas to choose 
from including: Pre-Law, 
Social Sciences, History, 
E n t r e p r e n e u r s h i p , 
and Interdisciplinary 
concentrations.  Critical 
thinking, Problem-
solving and the ability 
to research and analyze 
information are just a 
few of skills students will 
learn in this program.  
Professor Landis 
added, “The Liberal 
Studies Baccalaureate/
Bachelor's program at 
Manor provides students 
with an academic 
curriculum through 
which they can realize 
and optimize their deep 
intellectual and creative 
visions--their native 
passions for inquiry 
and learning.  The 
program, with its five 
distinct concentration 
or learning-path 
options, is intrinsically 
interdisciplinary and 
exploratory - giving each 
student the capacity and 
flexibility to customize 
her/his learning 
path in a manner 
conducive to realizing 
unique academic and 
voca t i ona l - o r i en t ed 
purposes and visions.”
In tandem with these 
new programs, Manor 
College has initiated 
The Basil Guarantee, 
a tuition discount for 
all students enrolling in 

either Bachelor degree 
program.  With this 
guarantee, students are 
eligible to receive a 
20% discount off tuition 
for the final two years 
(junior/senior years) 
of the program.  This 
tuition discount cannot 
be combined with other 
tuition discounts, but 
it can be used with 
scholarships and financial 
aid. This is a limited time 
offer that is available 
for all students who 
enroll in the programs 
between Fall 2018 and 
Spring 2020.  Manor 
is currently accepting 
applications for these 
new programs and more 
program information 
can be found at https://
manor.edu/academics/
bachelordegree/. 

*Pending Middle States 
Commission on Higher 
Education approval.

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

Manor College Encourages Students to Soar in 4
(continued from previous page)

Dr. Jonathan Peri (Photo : Kelly Peiffer) 
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7th annual Meatless Meal for Lent by St. Cyril's, Olyphant

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: A meeting was held to discuss the up and 
coming “Meatless Meal” being held on Friday, 
March 23, 2018.  Photo:  Left to right Front 
row;Left to right  Marie Martin, Dorothy Zinsky, 
Marlene Zelno, Patrick Marcinko, Rosemary 
Martynuck,  2nd Row:  Lauren Telep, Tom 
Matkosky,Cathy Marcinko, Patrick Marcinko lll.  

EXECUTIVE LEADERSHIP POSITION AVAILABLE
PENNSYLVANIA CATHOLIC CONFERENCE

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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 Providence Association 
Ukrainian Fraternal Benefit Life Insurance Society  

Founded in 1912  
 

sales@provassn.com ~ 1-877-857-2284 
 

FUNERAL AND FINAL EXPENSE LIFE INSURANCE PROTECTION  
 

 Permanent Whole Life Insurance 
 Cash Value  
 Guaranteed Death Benefit for Your Loved Ones 
 Coverage will Never Expire 
 Face Value Death Benefit Will Never Decrease 
 Affordable Premiums that will Never Increase 
 Peace of Mind   
 Do not be a Financial Burden to your Loved Ones 
 Ready Access to Benefit without Probate or Delays 
 Single Pay “One-and-Done” Option Available 
 Face Value Coverage as High as Needed Available  
 Coverage Amounts as Low as $3,000.00 available 

www.provassn.com 

Свічечека Пластової Станиці у Філядельфії
Пластова Станиця у 
Філядельфії відбула 
традиційну Свічечку в 
суботу, 13 січня, 2018 
р. в  Українському 
Освітньо Культурному 
Центрі.  Члени 
пластової станиці від 
наймолодших Пташат 
до сеньйорату, батьки 
та гості виповинли залю.  
Між почесними гостями 
були Архиєпископ 
Філядельфії та 
Митрополит укр. 
католиків в Америці 
Стефан Сорока, 
всечеснійший отець 
парох Володимир 
Костюк від церкви св. 

Архистратига Михаїла 
у Дженкинтавн, 
ПА, Директор 
Нашої Української 
Рідної Школи, пані 
Ольга Костюк та 
репрезентанти від 
Крайової Пластової 
Старшини ст. пл. 
геть. вірл. Наталка 
Тарасюк і ст. пл. геть 
скоб Андрій Зварич, 
СМ.  Курінь Спартанки, 
гурток у Філядельфії, 
приготовили Свічечку.

Свічечка відкрилася 
звітуванням пластових 
уладів, молитвою та 
пластовим гимном. В (Продовження на ст. 13)

Андрій Зварич надає трету юнацьку 
пробу Петрові Любі в присутності батьків.

першій частині Свічечки 
відбулися пластові 
церемоніяли.  Разом 41 

новаків і новачок склали 
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Свічечека Пластової Станиці у Філядельфії

(Продовження на ст. 13)

(продовження з попередньої сторінки)

Почесні гості на Свічечці: (зліва)п. Оля Костів, Директор НУРШ; 
Митрополит Стефан Сорока, о. Володимир Костюк, Парох, св. 

Архистратига Михаїла в Дженкинтавн.

Станичний, Марко Чума, засвічує 
першу свічку

Заяву Вступу до Пласту 
де вони були прийняті 
в ряди пластових 
новаків і новачок 
та одержали жовті 
хутски.  Це надзвичайне 
число новоприйнятого 
новацтва.  Гарно 
побачити, що наша 
станиця росте! 
Також ново прийняте 
юнанцтво здобуло 
ступінь прихильника/
п р и х и л ь н и ц і . 
Завершення пластових 
церемоніялів було 
іменування пл. розв. 
Петра Любу на третю 
юанцьку пробу, пл. 
скоба.  Цей особливий 
церемоніял перевів 
Крайовий Комендант 
Юнацтва ст. пл. геть. 
скоб Андрій Зварич, 
СМ, у присутності 
батьків і сестри юнака.

Після пластових 
церемоніялів, програма 

Свічечки перейшла 
на святочну частину.  
Станичний, пл. сен. 
Марко Чума, привітав 
всіх присутніх та 

перечитав короткий 
нарис про Свічечку.  
Ця пластова традиція 
почалася у 50их 
роках, коли українські 
пластуни у вільному світі 
запалювали свічечку 
і духово єдналися 
зі своїми братами і 
сестрами в поневоленій 
Україні.  Хоч сьогодні 
Україна вільна, звичай 
Різдвяної Свічечки став 
пластовою традицією, 
котру пластуни 
відзначують кожного 
року.   Вона дає змогу 
відчути єдність пластової 
родини і згадати про 
пластунів у цілому 
світі.  Також підчас 
Свічечки відбулося 

п р е д с т а в л е н н я 
Вифлеємського Вогню 
Миру, котрий перевів 
Курінь Лісові Мавки.      

Митрополит Сорока 
і о. Костюк мали 
коротке слово та 
посвятили просфору.  
Святочна частина 
п р о д о в ж у в а л а с я 
розподілом просфори, 
спільним колядуванням 
та вінушвання по уладах.  
Традиційна пластова 
Свічечка була закрита 
відспіванням новацької 
пісні і молитвою.

пл. сен. Ірена Зварич, 
СП
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Bishop Paul Chomnycky, 
OSBM, incenses the replica of 
the Shroud of Turin (from the 
Ukrainian Catholic Archeparchy 
of Philadelphia) that was on 
display at St. George Ukrainian 
Catholic Church, New York, NY 
from February 17-26, 2018. 
The picture is from the Liturgy of 
Presanctified Gifts on February 
21, 2018.

After New York, the replica of 
the Shroud of Turin traveled 
to St. Nicholas Church in 
Wilmington, DE from March 
1-13, 2018.

Replica of the Shroud of Turin travels to New York

Bishop Paul Chomnycky, OSBM, during the Liturgy of Presanctifed 
Gifts at St. George Ukrainian Catholic Church, New York, NY 

Photo from a video on St. George’s Facebook page

Maintenance Person 
Job Opening - St. Basil Academy

Maintenance Person – (part-time, year-round)
Saint Basil Academy, a private, Ukrainian 
Catholic, all-girls high school located in 
Jenkintown, Pennsylvania, is looking for a part-
time, year-round maintenance person. Additional 
working hours are needed in the summer.
Applicants must be able to work Monday through 
Friday from 2:00-6:30 PM and fulfill the following 
job responsibilities: 
•Daily trash removal
•Event set up and break down
•Painting
•Lifting and moving of furniture, desks, boxes, etc.
•Assemble and fix furniture and equipment as 
needed
•Assist facilities manager and cleaning staff
•Line sports fields
•Replace light bulbs
•Maintain security inside and outside the building
•Assist with snow and ice removal

Interested applicants should contact Glen Angus, 
Facilities Manager at #215-778-9664. Salary 
based on experience.

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Осередок СУМ ім. УПА у Філядельфії щиро запрошує Вас та Вашу Родину на Великопосний 

 

   
ОБІД 

  СМАЖЕНОЇ 
  РИБИ 

 
Вступ $ 15 включає смачну смажену рибу, булку, двоє додаткових страв до 

вибору (макарони зі сиром, кукурудза, присмажена бараболя [т.зв. “fries”], та 
капустяна салата), чай/кава та солодке. 

 

Можна з'їсти разом з нами або закупити собі додому! 
 

За дальшими інформаціями або щоби зробити попередні замовлення 
просимо звертатися на електронну адресу: PhillyFishFry@cym.org 

 

П’ЯТНИЦЯ, 16-го БЕРЕЗНЯ 
Український Освітньо-Культурний Центр 
700 N Cedar Road, Jenkintown, PA 19046 

 

5:00 – 9:00 година вечора 
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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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March, 2018

Dear Friend,

This May 26, 2018, Sr. Joann, some 14 volunteers 
and I will be going again on a mission trip to Ukraine. 
The trip is sponsored by the Sisters of St. Basil. 

For pictures, videos and statements of witness of 
previous mission trips visit 
https://stbasils.com/basilan-volunteer-mission-
trip-to-ukrainian-2017/ and https://stbasils.com/
basilian-volunteer-report-2017/ and other events.

Christ tells us “Truly, I say to you, as you did it to 
one of the least of these my brethren, you did it to 

Mission Trip to Ukraine

me...for I was hungry and you gave me no food, I was thirsty and you gave me no drink, I was a stranger 
and you did not welcome me, naked and you did not clothe me, sick and in prison and you did not visit 
me.”  The children of Ukraine, whose fathers, brothers, uncles and friends are fighting for their freedom and 
dignity are truly the brethren of which Christ speaks, the least, the most in need.  

While there, the mission team will be teaching and playing with the children, bringing gifts of clothing, 
medicine and fresh fruit as well as much needed funds. We could not accomplish this without our volunteers 
and your generous help in the past.

Please consider how you may possibly support us in this humble attempt to serve our Lord and His children. 
 
Thank you for taking the time to read this request and considering how you can support us in this mission 
trip.

Blessings and Gratitude,

Sr. Ann Laszok, OSBM
Mission Team Leader
542 Melrose Ave
Ambridge, PA 15003
412-260-1607
srannl@aol.com

www.stbasils.com
http://stjosaphateparchy.com/pastoral-office/
https://www.facebook.com/pages/Sisters-of-the-Order-of-St-
Basil-the-Great-Jenkintown-PA

Please contact Sr. Ann Laszok, OSBM, on how to support the mission trip.

Sr. Joann

Sr. Ann
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УКУ має наймудріших студентів і входить до трійці 
провідних університетів України

Матвій Матушак

Згідно дослідження 
аналітичної групи 
у к р а ї н с ь к о г о 
порталу Тексти.org.
ua, Український 
К а т о л и ц ь к и й 
Університет має 
найкращих в Україні 
вступників, а також 
займає перше місце 
у трійці провідних 
університетів, до 
якої також входять 
Н а ц і о н а л ь н и й 
Університет імені 
Тараса Шевченка 

і Національний 
Університет “Києво-
Могилянська Академія”.   
Дане дослідження було 
проведене вже вдруге 
задля визначення 
кращих університетів 
країни. На думку авторів, 
найвірнішим критерієм 
для цього є рейтингові 
показники вступників 
на основі зовнішнього 
н е з а л е ж н о г о 
оцінювання (ЗНО), 
а також показники 
вартості навчання 
і професіоналізму 
викладачів. 

За результатами 
дослідження, УКУ 
піднявся на 34 сходинки 
у рейтингу в порівнянні 
з 2011 роком і зараз 
входить у трійку 
провідних університетів 
України. Середній 
показник результатів 
ЗНО вступників УКУ 
виявився найвищим 
у країні і склав 
182.5 бали. Вартість 
навчання на контракті 
є теж дуже важливим 
критерієм, адже 
дослідження показало, 
що чим більша вартість 

навчання, тим якісніші 
навчальні послуги 
пропонує університет. 

“Ми вирішили оцінювати 
вищі навчальні заклади 
(ВНЗ) по тому, який 
рівень ЗНО мають їхні 
студенти. Ми виходили 
з простої думки, що 
чим вище рейтинг 
ЗНО у студентів, тим 
вище рівень ВНЗ. 
Група першого місця 
– це Український 
К а т о л и ц ь к и й 

(Продовження на ст. 18)
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У н і в е р с и т е т , 
Н а ц і о н а л ь н и й 
університет ім. 
Тараса Шевченка 
і Національний 
університет “Києво-
Могилянська академія”. 
Далі йде група з таких 
ВНЗ – Університет ім. 
Богомольця, Львівський 
медичний університет, 
Київський політехнічний 
університет, Харківський 
університет. Є основні 
три центри освіти, що 
можна було побачити 
і в 2011 році. Це - 
Київ, Львів і Харків”, 
– зазначив керівник 
напрямку журналістики 
даних сайту Texty.org.ua 

Анатолій Бондаренко.

Інтерактивну таблицю 
рейтингу університетів 
можна переглянути за 
покликанням https://
www. rad io s voboda .
o r g / a / v n z -
rate/29012005.html

Цього року УКУ обрали 
своїм місцем навчання 
327 першокурсників, 
які вступили на 10 
бакалаврських програм. 
Впродовж останнього 
року Університет, 
з одного боку, 
продовжував активно 
рости та розвиватися, 
а з іншого – команда 

докладала зусиль до 
перегляду, покращення 
і наповнення новим 
змістом та якістю 
процесів, що 
відбуваються на рівні 
управління, а також 
змісту програм. 
Важливість такого 
підходу достатньо 
добре показала 
вступна кампанія УКУ 
та її результати: кілька 
абсолютно нових 
м і ж д и с ц и п л і н арни х 
програм, таких як Етика-
пол і тика -економ і ка 
(факультет суспільних 
наук) і Бізнес-аналіз 
(факультет прикладних 
наук), змогли залучити 

яскравих вступників.

У загальному, 41% 
п е р ш о к у р с н и к і в 
б а к а л а в р с ь к и х 
програм УКУ 2017 
року належать до 5% 
найкращих випускників 
країни за результатами 
профільного іспиту 
ЗНО. А на програмах 
факультету прикладних 
наук ця цифра становить  
57%.  
Джерело: Тексти.
org.ua, https://www.
radiosvoboda.org/a/
vnz-rate/29012005.html

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

УКУ має наймудріших студентів і входить до трійці 
провідних університетів України

(продовження з попередньої сторінки)

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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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

Chancery
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5 PM

Congratulations to our 8th 
graders at St. Nicholas in 
Passaic,  who scored in the 
90th percentile nationally on 
the High School Placement Test 
(HSPT) in November. Pictured 
are (seating) Stefan Andruch 
(left to right) Khrystyna Kovtun, 
Victoria Skala and Christina 
Banya. Seated are ELA and 
Math teachers Mrs. Mrs. Sonia 

Lechicky and Tetyana Fedak.

Passaic students score in the 90th percentile nationally

 

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 

Ісусе, Боже мій, пом'яни мене в Царстві своїм 

 
 

Великодня місія для студентів та молодих людей віком від 
18-ти до 30-ти років. 

 

Вівторок, 20 березня 2018 р., від 7:00 до 9:00 вечора 
 

Прийдіть, щоб пізнати східно-католицький обряд 
+Акафіст до Страстей Христових 

+ Духовні роздуми отця Редемпториста  Ігоря Колісника, ЧНІ, 
+ По закінченні легка перекуска і спілкування. 

Каплиця Монастиря Сестер Місіонарок Покрову Божої Матері, 
711 North Franklin St., Philadelphia, PA 19123 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Контактна інформація:  (215)627-7808, або: MSMGNUNS@gmail.com 

Заїзд на паркувальну площу з вулиці:Brown St., на перетині  Brown St. & 7th St.  
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ПОСЛАННЯ СИНОДУ ЄПИСКОПІВ  КИЄВО-ГАЛИЦЬКОГО 
ВЕРХОВНОГО АРХИЄПИСКОПСТВА УГКЦ  З НАГОДИ 

СТОРІЧЧЯ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Всесвітліші та всечесніші 
отці!

Преподобні брати і 
сестри в монашестві!
Дорогі браття і сестри 
в Христі!

Сто років тому,  22 
січня 1918 року 
Божого, у Києві згідно 
з IV Універсалом 
Центральної Ради 
УНР відбувся акт 
відновлення української 
державності. Того 
ж року, 19 жовтня, 
« П р о к л я м а ц і є ю 
У к р а ї н с ь к о ї 
Центральної Ради» 
було проголошено 
незалежність тих 
українських земель, які 
до закінчення Першої 
світової війни входили 
до складу Австро-
Угорської імперії, 
а відтоді увійшли 
до нашої історії як 
З а х і д н о у к р а ї н с ь к а 
Народна Республіка. 
Уже за рік ми 
святкуватимемо подію, 
коли ці дві українські 
республіки проголосили 
своє об’єднання в одну 
державу. Разом із 
Карпатською Україною, 
проголошеною в 1938 
році, УНР і ЗУНР стали 
тим фундаментом, на 
якому наша держава, 
знову як незалежна, 

відродилася в 1991 
році.

З цієї нагоди ми, 
єпископи Києво-
Галицького Верховного 
А р х и є п и с к о п с т в а 
Української Греко-
Католицької Церкви, 
закликаємо приєднатися 
до наших подячних 
молитов Господеві, 
за ласкою якого була 
відновлена i збережена  
державність  нашого 
народу, хоча світові 
потуги не раз 
перекреслювали та 
ставили її під сумнів, 
бажаючи приректи 
нашу незалежну 
державу на забуття і 
небуття. Ми молитовно 
вшановуємо всіх тих 
чоловіків і жінок, - їх 
сьогодні годі злічити, -які 
своєю наполегливою 
працею чи боротьбою 
долучилися до того, що 
сьогодні ми втішаємося 
н а ц і о н а л ь н о ю 
свободою. Особливі 
молитви підносимо 
за душі тих, які в цих 
визвольних змаганнях 
віддали життя з любові 
до Батьківщини і своїх 
ближніх, виборюючи 
право будувати життя 
у вільній «Рідній хаті». 
Нехай пам’ять про них 
не проминає в нашому 
народі!

Церква Христова 
проявила себе в бутті 
українського народу як 
націєтворчий первень. 
Християнство дало 
основний імпульс 
розвитку нашої 
культури, сформувало 
нашу тотожність, знаки 
якої ми повсякчасно 
віднаходимо у своїй 
історії. А в часи, коли 
наш народ не мав 
жодних інших соціальних 
структур, саме 
Українська Церква була 
основним середовищем 
і центром життя 
громади на Батьківщині 
та на поселеннях. 
Пройшовши разом з 
українським народом 
різноманітні й чисельні 
випробування, наша 
Церква здобула 
непересічний досвід бути 
голосом бездержавної 
нації перед сильними 
світу цього. Глава нашої 
Церкви праведний 

митрополит Андрей 
Шептицький недарма 
мав неформальний 
титул етнарха, а 
патріарха Йосифа 
Сліпого керівники 
держав приймали 
як повноправного 
і офіційного 
п р е д с т а в н и к а 
українського народу, 
котрому відібрали 
право «бути собою». 
Саме ці два великі 
мужі нашої Церкви 
у важких історичних 
обставинах минулого 
століття робили все, 
щоб виховати в 
українському народі 
християнське ставлення 
до національного 
будівництва. Сьогодні ми 
посеред нових викликів 
зовнішньої агресії та 
внутрішніх реформ 
прагнемо поділитися з 
вами кількома думками 

(Продовження на ст. 22)
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про цю важливу 
духовну складову 
д е рж а в о т в о р е н н я . 
Наші міркування є 
душпастирськими та 
виходять з Євангелія, 
вчення Церкви і 
досвіду наших великих 
попередників.

«Покликані до 
свободи» (Гал. 5, 13)

Тривалі національно-
визвольні змагання 
нашого народу незмінно 
с у п р о в о дж у в а л и с я 
великим прагненням 
звільнитися від різного 
роду чужинецьких 
поневолень і здобути 
право свобідно 
вирішувати долю 
власної країни, 
власного народу та 
власної родини і таким 
чином реалізовувати 
у своєму житті дар 
свободи, який людина 
і народи отримують 
від свого Творця. 
Як бачимо, поняття 
свободи містить у собі 
дві складові: свободу 
від – гніту, поневолення, 
пригноблення, визиску 
та позбавлення прав, 
а також свободу 
до – вільного 
с а м о в и з н а ч е н н я , 
свобідного вибору 
власної дороги розвитку, 
б е з п е р е ш к о д н о г о 
втілення в життя дарів і 
талантів окремих осіб і 

всього суспільства. 

Утім, свободу не 
слід у жодному разі 
плутати зі сваволею чи 
беззаконням. Справжня 
свобода передбачає 
в і д п о в і д а л ь н і с т ь , 
передусім  – перед 
Богом, а відтак – перед 
власним сумлінням 
і народом, якого 
ми є вихідцями і до 
якого маємо привілей 
належати. Ми, віруючі 
люди, розуміємо і 
віримо, що справжня 
свобода виростає з 
Божої волі і будується 
на дотриманні Божого 
закону. Слушно 
зауважував свого часу 
блаженніший Любомир: 
«Господь створив нас 
вільними. Ніхто так не 
шанує нашої свободи, 
як Бог. Але ми не маємо 
відваги бути вільними. 
Бо бути вільним – 
це означає бути 
відповідальним». Тому 
свободи слід учитися, 
щодня її утверджувати 
в собі, щоб не 
потрапити в кормигу 
гріха і пристрастей, 
які засліплюють, 
о б м е ж у ю т ь , 
п о н е в о л ю ю т ь 
людину і народи. 
Справжня свобода 
гарантує перемогу і 
нездоланність людини 
та народу перед лицем 
тираній і поневолень. 

Про це також 
влучно висловився  
блаженніший Любомир: 
«Влада боїться свободи 
в серцях набагато 
більше, ніж голодного 
бунту. Бо голодного 
можна купити, а 
вільного – тільки вбити». 

Двадцяте століття 
з його двома 
світовими війнами, які 
смертельним смерчем 
пройшли по нашій землі, 
і з двома тираніями 
– нацистською і 
комуністичною, що 
забрали мільйони життів 
наших співвітчизників, 
стало водночас 
століттям небувалого 
героїзму і свідчення віри 
та любові до рідної землі 
з боку найкращих синів 
і дочок нашого народу, 
котрі склали в жертві 
навіть власне життя 
– не як загарбники, 
а як захисники, не 
як окупанти, а як 
оборонці рідної землі, 
прав і свобод власного 
народу. 

Так само і сьогодні 
наш народ з великою 
с а м о п о ж е р т в о ю 
обстоює власну свободу 
і гідність. Однак ми 
повинні пам’ятати, що 
першим тереном, на 
якому слід виборювати 
та утверджувати 
справжню свободу, 

є простір людського 
духу, відкритого до 
божественної правди 
і готового з довірою 
коритися спасенній 
Божій волі. Для віруючої 
людини дорогою до 
справжньої свободи 
є дорога Заповідей 
Божих. Тому така 
людина вигукує із 
псалмоспівцем: «Чинити 
твою волю, Боже мій, 
я радий, і Твій закон у 
мене в серці» (Пс. 40, 9). 
У щоденній готовності 
чинити Божу волю і 
зберігати Його закон в 
особистому, родинному 
і професійному житті – 
запорука перемоги в 
теперішніх змаганнях 
і надія на тривалий 
розквіт нашої держави. 

«Звершені в єдності» 
(Ів. 17, 23)

Упродовж історії 
становлення своєї 
державності наш народ 
відчував на собі не 
лише наслідки згубного 
позбавлення свободи 
та втрати незалежності, 
а й драму внутрішніх 
роз’єднань. Ці 
нещастя часто були 
спричинені зовнішніми, 
не залежними від 
нас обставинами, 
коли світові потуги 
вирішували нашу долю 
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без нас, за нашими 
плечима, насильно 
ділячи наш край поміж 
собою.
 
Упродовж останніх 
150 років ми пережили 
кілька масивних хвиль 
еміграції наших людей, 
які розсіювалися по 
світі, гнані скрутною 
чи загрозливою 
політичною та 
економічною ситуацією 
на рідних землях. У 
такий спосіб постали 
українські поселення в 
різних куточках світу: 
Канаді, Сполучених 
Штатах Америки, 
Австралії, країнах 
Західної і Східної 
Європи та Латинської 
Америки.  Сьогодні 
багато наших краян 
живуть також в Азії 
та Африці. Мабуть, 
саме від досвіду цього 
розсіяння українців 
зродилося відоме 
прислів’я: нашого цвіту 
– по всьому світу. Хоч 
часто ці міграційні 
процеси несли зі собою 
надзвичайно великі 
виклики, труднощі та 
часом і трагедії для 
українського народу, 
усе ж не можна 
випустити з уваги і 
позитивних моментів: 
народ, перебуваючи 
на чужині, з особливою 
гостротою відчував тугу 
за рідним краєм, яка 

виливалася в турботу 
про збереження 
духовних, національних 
і культурних традицій; 
у розвиток рідної 
Церкви та плекання 
своєї мови; у побудову 
храмів і створення 
українських організацій; 
у проголошення перед 
усім вільним світом 
правди про утиски 
і переслідування 
на Батьківщині та 
витривалі зусилля задля 
відновлення української 
державності. Цілком 
невипадково одними 
з перших українську 
незалежність у новітні 
часи визнавали і 
підтримували саме 
ті країни, де вплив 
української громади та 
Церкви був і донині є 
вагомим.  

Утім, наш народ зазнав 
трагічних наслідків 
і таких поділів, які 
спричинювали ми самі 
- внутрішніми чварами, 
п р о т и с т о я н н я м и 
на різних рівнях, 
н е с п р а в е д л и в и м и 
діями, підбурюванням 
одних супроти інших, 
висуванням на перший 
план власних (часто 
в у з ь к о п а р т і й н и х ) 
інтересів, а не 
загальнонаціональних 
потреб. Уже праведний 
митрополит Шептицький 
із болем у серці 

стверджував: «На жаль, 
навіть з поверхової 
обсервації нашого 
національного життя 
конечно доходиться до 
висновків, що є в душі 
українця глибока й 
сильна воля мати свою 
державу, та попри ту 
волю знайдеться, може, 
рівносильна і глибока 
воля, щоб та держава 
була конечно такою, 
якою хоче її мати чи 
партія, чи кліка, чи 
група, чи навіть одинця. 
Бо як же пояснити 
те фатальне ділення 
поміж собою, спори, 
роздори, сварні, ту 
партійність, яка нищить 
кожну національну 
справу?! Як пояснити 
психіку таких численних 
гарячих патріотів, яких 
праця має визначний 
руїнний характер?!» . 
На превеликий жаль, 
ці слова митрополита 
Андрея, сказані в 
далекому 1941 році, 
не втратили нічого зі 
своєї актуальності, бо, 
дивлячись на сьогодення, 
неозброєним оком 
бачимо «руйнівний 
характер» діяльності 
багатьох політиків і 
політичних сил. 

Уроки минулих століть 
мають навчити нас 
цінувати і берегти єдність 
народу, не спекулювати 
на природних проявах 

р е г і о н а л ь н о г о , 
к у л ь т у р н о г о , 
конфесійного чи 
етнічного розмаїття, 
яке насправді нас 
збагачує, а не загрожує 
д ержаво т воренню . 
Вороги української 
д е р ж а в н о с т і 
н а м а г а ю т ь с я 
розколоти народ, 
протиставляючи одні 
групи іншим, натомість 
відповідальні політики 
та справжні патріоти 
повинні докладати 
всіх зусиль, щоб 
запевнити згуртування, 
взаємодопомогу і 
дієву солідарність між 
усіма складовими 
у к р а ї н с ь к о г о 
суспільства. Таке 
змагання до єдності 
випливає не лише з 
національних інтересів 
нашого народу. Воно 
вписане в саму природу 
людської спільноти, 
в якій закладено 
прагнення до цілісності, 
до згуртованості. Наш 
відвічний національний 
ідеал «соборності» 
віддзеркалюється в 
простих гаслах, які 
повторюють навіть діти: 
«Україна – єдина!», 
«Схід і Захід разом!».  

Спогадуючи цінний, 
здебільшого гіркий 
столітній досвід 
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минулого, ми сьогодні 
скеровуємо заклик не 
тільки до наших політиків 
і громадських діячів, а й 
звертаємося до кожного 
українця і кожної 
українки, хоч би де 
вони зараз перебували: 
цінуймо соборність 
Української Держави, 
плекаймо єдність і 
солідарність між собою, 
не йдучи на повідку тих 
псевдопатріотів, що 
сіють недовіру, незгоду, 
чвари та поділи в 
нашому народі. Така 
їхня «праця» неминуче 
вестиме до ослаблення 
національних сил, урешті 
– до втрати здобутої, а 
сьогодні обстоюваної 
такою великою 
ціною української 
державності. Ми, 
пастирі цього народу, 
заносимо до Господа 
нашу прадавню 
молитву-благання: «В 
єдності сила народу. 
Боже, нам єдність 
подай!» 

«Закорінені й 
утверджені в 
любові» (Еф. 3, 17) 

«Нехай усе у вас діється 
в любові», - закликає 
нас св. Павло (1 Кор. 
16, 14). Справді, 
любов пронизує все 
діяння справжнього 
християнина. З любові як 
першоджерела беруть 

початок благородні 
наміри людини і народу, 
з любові ми черпаємо 
силу долати перешкоди 
і суперечності, любов є 
внутрішнім рушієм що 
робить нас здатними до 
витривалої і жертовної 
щоденної праці.

Любов є рівно ж душею 
того шляхетного почуття, 
яке ми називаємо 
п а т р і о т и з м о м . 
Справжній християнин 
покликаний бути 
патріотом – любити 
Батьківщину, рідний 
народ, його мову і 
культуру тою самою 
жертовною любов’ю, 
якою виконує Заповідь 
Божу любити своїх 
батька та матір. У 
світлі Нового Завіту 
можемо ствердити 
рівно ж і те, що любов 
до Батьківщини вписана 
в людську природу і 
походить із заповіді 
любові до ближнього, 
тому «... природний 
закон спонукає нас 
віддано любити і 
захищати державу, в 
якій ми народилися, 
зростали...» . 

Справжнім багатством і 
славою кожного народу 
є його сини і дочки, які 
виявляють пошану і 
любов до землі своїх 
предків, які не тільки 
захищають її кордони 

від зазіхань непрошених 
і ненаситних 
«визволителів», а й 
зберігають ті цінності, 
що впродовж віків 
становлять і виражають 
неповторний духовний 
код народу: його 
віру і мову, його 
свободолюбний дух і 
почуття власної гідності, 
його прагнення до 
справедливості і правди 
у міжособистісних та 
суспільних відносинах. 
Такі особи виявляють 
свою любов не 
п у с т о п о р о ж н і м и 
словами, а власними 
добрими ділами, 
тому є носіями і 
взірцями автентичного 
патріотизму. Бо ж 
любов до Батьківщини, 
за словами праведного 
митрополита Андрея, 
«…на ділах, а не на 
словах полягає. Хто 
на своїм становищі, 
сповняючи совісно свій 
обов’язок, працює для 
добра народу, є ліпший 
патріот, як той, котрий 
багато говорить, а 
мало творить» . 

Ми пишаємося і дякуємо 
Богові за ті численні 
знаки, якими виявляють 
наші співвітчизники свою 
любов до рідної землі, 
за їхню небайдужість, за 
співчуття і солідарність, 
за мудрість в обставинах 
підступної гібридної 

війни. Ідеться про тих, хто 
на Майдані обороняв 
гідність і свободу; хто 
пішов на фронт і ціною 
власного здоров’я та 
життя захищав або 
й донині захищає не 
просто територіальну 
цілісність країни, а й 
простір свободи й духу; 
хто рятує біженців і 
підтримує переселених 
осіб; хто ділиться своїми 
скромними статками 
і заощадженнями 
з потребуючими; 
урешті-решт про 
кожного, хто чесно і 
відповідально виконує 
свої професійні та 
громадянські обов’язки 
– усі вони є живим 
втіленням найбільшої 
заповіді, яку Христос 
Господь залишив нам 
як дороговказ і заповіт: 
«Це моя заповідь, щоб 
ви любили один одного, 
як я вас полюбив! Ніхто 
неспроможен любити 
більше, ніж тоді, коли 
він за своїх друзів своє 
життя віддає» (Ів. 15, 12-
13). 

Любов людини 
має властивість 
п о ш и р ю в а т и с я . 
Почавшись від домівки 
і сім’ї, охоплює малу 
батьківщину, далі весь 
рідний край, а потім усіх 
людей і всі народи. Саме 

(Продовження на ст. 25)
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за таким універсальним 
та інклюзивним 
х а р а к т е р о м 
пізнається автентична 
християнська любов. 
Якщо в людському серці 
панує справжня любов, 
то в такому серці не тісно 
нікому: ані близьким, 
ані далеким, ані 
зичливим, ані агресивно 
налаштованим - усіх 
така людина прагне 
огорнути своєю 
доброзичливістю, усім 
бажає повноти життя, 
усім готова виявити 
співчуття і милосердя. 

Ми, українці, відчуваємо, 
особливо в останні 
роки, прихильність і 
солідарність з боку 
багатьох країн, 
мільйонів людей доброї 
волі всього світу, різних 
національностей та 
релігійних переконань. 
Вони співчувають нам у 
наших випробуваннях, 
підтримують нас у наших 
потребах, захищають 
перед ненавистю 
агресора і виявляють 
готовність бути з 
нами й надалі. Така 
солідарність є великим 
даром, але водночас 
і обов’язком. Він 
спонукає нас відкрити і 
поширити власне серце 
до потреб тих народів, 
які сьогодні зазнають 
н е с п р а в е д л и в о с т і , 

агресії, випробувань 
і різноманітних 
страждань.

«Чувайте і моліться!» 
(Мт. 26, 41)

Роздумуючи над 
чеснотою автентичної 
любові до рідної землі, 
не можемо пройти повз 
деякі хибні трактування 
патріотизму, які 
компрометують це 
благородне почуття та 
можуть стати причиною 
неслави для народу 
чи навіть справжньою 
загрозою для нашої ще 
молодої державності. 

Ми переконані, що 
не є щирим патріотом 
той, хто не керується 
правдою у стосунках 
із власним народом, а 
годує його пафосними 
гаслами та оманними 
обіцянками. Особливо 
прагнемо застерегти 
перед дешевим 
політичним популізмом, 
що має на меті не так 
добро народу, як власну 
вигоду і перемогу на 
чергових виборах. Як 
не згадати слів Франка, 
який застерігав перед 
таким фальшивим 
патріотизмом, що 
проявляється лише у 
«святковій одежині», 
але для якого чужим 
і осоружним є «труд 

важкий, гарячка 
невдержима».  

Нічого спільного зі 
справжнім патріотизмом 
не має також ідеологія, 
яка ставить націю 
«понад усе», включно з 
Господом Богом. Таке 
сприйняття народу і 
держави, за словами 
митрополита Андрея 
Шептицького, не 
базується на любові, а 
є, радше, егоїзмом чи 
навіть ідолопоклонством 
. Ми, як учні Христові, 
не можемо схвалювати 
чи сприймати тих 
форм крайнього 
чи інтегрального 
націоналізму, расизму 
та шовінізму, які все, 
зокрема Церкву 
і саму державу, 
підпорядковують ідеї 
нації; заперечують 
свободу і права окремої 
людини, а найважливіше 
– її особисту гідність, 
що походить від 
Бога; погорджують 
представниками інших 
національностей, рас 
чи релігій; пропагують 
ненависть і ворожнечу, 
заохочують до сліпого 
та грубого насилля 
для здобуття своєї 
політичної мети.

Святий папа Іван Павло 
ІІ, звертаючись до своїх 
співвітчизників 1978 

року, наголошував: 
«Любов до Батьківщини 
об’єднує нас і повинна 
єднати нас, незважаючи 
на всі відмінності. Вона 
не має нічого спільного 
з вузьким націоналізмом 
чи шовінізмом. Це 
є право людського 
серця. Це мірило 
людської шляхетності...» 
. У подібному дусі 
висловлювався і наш 
каторжник патріарх 
Йосиф, який усе своє 
життя поклав на вівтар 
служіння рідному 
народові: «Нехай 
наш патріотизм буде 
любов’ю свого народу, 
готовою на всяку 
жертву, одначе нехай 
не буде він ложно 
понятим націоналізмом, 
що основує любов 
Батьківщини на 
ненависті» . Написаний 
у складний час 
початку другої 
радянської окупації, 
лист ісповідника віри 
не втратив своєї 
пастирської інтуїції і 
знову повертає нас до 
пріоритету любові. 

У всенародній молитві 
за Україну ми співаємо: 
«В чистій любові до 
краю, Ти нас, Боже, 
зрости». Любов має 
стати лакмусовим 

(Продовження на ст. 26)



11 áåðåçíÿ 2018 p.  26

ПОСЛАННЯ СИНОДУ ЄПИСКОПІВ  КИЄВО-ГАЛИЦЬКОГО 
ВЕРХОВНОГО АРХИЄПИСКОПСТВА УГКЦ...

(продовження з попередньої сторінки)

папірцем усіх наших 
особистих поривань 
і національних планів 
та проектів. Уміння 
відрізняти любов від 
її підробок вимагає 
зрілого ума, чистого 
серця і чуйного сумління. 

Господь Бог кличе нас 
сьогодні до чування 
над власним сумління, 
майбутнім нашого 
народу і його держави. 
Спитаймо себе: чи 
чиста любов до нашого 
народу є критерієм 
для наших настроїв, 
поглядів, суджень і 
дій? Чи нею керуємося 
ми самі, відповідальні 
будівничі своєї країни? І 
чи керуються нею наші 
політичні та суспільні 
лідери? Щира відповідь 
на ці запитання 
допоможе нам віднайти 
шлях до успішного 
розвитку нашого 
народу і дальшого 
державотворення.

Н а с а м к і н е ц ь 
запрошуємо всіх 
до ревної молитви: 
подячної – за дар 
свободи і державності; 
покаянної – за ті гріхи, 
якими кожен із нас і 
весь народ упродовж 
своєї історії коли-
небудь зневажив Бога 
і Його святий закон; 
благальної – про 
Боже благословення 
для нашого народу, 
про мудрість для 
його провідників, про 
мужність і здоров’я для 
його вірних будівничих, 
а зокрема – для його 
жертовних захисників 
на фронті. Молитва 
є, з точки зору віри, 
найбільшим виявом 
любові до ближнього 
і до свого народу, 
бо нею висловлюємо 
переконання, що 
«коли Господь та не 
будує дому, – дарма 
працюють його 
будівничі. Коли Господь 

не зберігає міста, – 
дарма пильнує сторож» 
(Пс. 127, 1). 

Тож огортаючи думками 
і молитвою минуле 
століття, вирушаємо з 
вірою у серці назустріч 
прийдешньому дню, 
віддаючи в руки 
Господа – Владики 
неба і землі – наші 
надії та сподівання. Не 
боїмося темряви, яка 
може постати перед 
нашими очима, бо 
світло віри розвіює 
сутінки тривоги і страху 
та дає нам певність, 
що «Господь народові 
своєму дасть силу, 
Господь благословить 
народ свій миром» (Пс. 
29, 11). 

Нехай відвічна 
милість і могутня 
благодать Всевишнього 
поширяться на весь 
наш народ, нехай 
зцілять духовні й тілесні 

рани його синів і дочок, 
нехай Божа мудрість 
веде всіх нас дорогами 
правди, а Божа любов 
надихає кожного до 
щирої щоденної праці 
задля подальшого 
утвердження соборної 
Української Держави 
– на славу Божу та 
дочасне і вічне добро 
рідного народу. 

Благословення Господнє 
на вас!

Від імені Синоду 
Єпископів  Києво-
Галицького Верховного 
Архиєпископства

† СВЯТОСЛАВ

Дано в Києві, при 
Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового,
у день Святого 
п р е п о д о б н о г о 
Мартиніяна, 26 лютого 
2018 року Божого

Великий покаянний канон св. Андрія Критського
15-ого березня 2018 p.

Одна з характерних 
о с о б л и в о с т е й 
богослужіння Великого 
посту – читання чи спів 
Великого покаянного 
канону святителя 
Андрія Критського. Для 
багатьох вірян цей канон 
– чи не єдина відмінність 

великопісного часу від 
решти церковного року, 
адже у суботи та неділі 
під час Великого посту 
особливостей зовсім 
мало, а з буденних 
служб серед вірян 
найбільш популярні дні, 
коли читається канон 
св. Андрія Критського.

У практиці Східної 
Церкви цей канон 
прочитується частинами 
на великому повечір’ї з 
понеділка до четверга 
першої седмиці 
Великого посту, а на 
утрені четверга п’ятої 
седмиці, у день так 
званого «Маріїного 
стояння» — співається 

повністю. Кожен 
тропар канону, згідно 
з древньою традицією, 
супроводжується трьома 
земними поклонами. 
За виконання канону 
повністю кількість 
поклонів перевищує 
750.

(Продовження на ст. 27)
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Великий покаянний 
канон належить перу 
святителя Андрія 
Критського (660-
740) – візантійського 
ритора та гімнографа. 
Саме цей святий увів у 
візантійський церковний 
вжиток новий жанр – 
канон, що поступово 
витіснив популярний 
раніше кондак. 
Новий жанр виявився 
пов’язаним із дев’ятьма 
«біблійськими піснями». 
Кожна з пісень канону 
починається ірмосом, 
котрий є «зв’язкою» між 
тематикою біблійної 
пісні та змістом 
канону. Ірмос задає 
метрику та мелодію для 
тропарів канону, котрі, 
власне, розкривають 
зміст. Тропарі канону 
виконуються почергово 
з віршами біблійних 
пісень: друга пісня, як 
найбільш «скорботна», 
виконується тільки 
в період Великого 
посту. Свт. Андрій 
був автором і зовсім 
коротких канонів – 
лише з трьох пісень, 
так званих «трипіснців», 
що були покладені в 
основу великопісної 
богослужбової збірки – 
Тріоді пісної.

Великий покаянний 
канон – найбільш 
відомий шедевр 
святителя Андрія. Окрім 
того, перу святого 

належать канони на 
головні церковні свята 
– Різдво Христове, 
Богоявлення, Стрітення, 
Благовіщення, Неділю 
Ваій (Вербну), Пасху, 
Преображення, Різдво 
Богородиці, Зачаття св. 
Анни, Різдво Іоанна 
Предтечі, Усікновення 
глави Йоана Предтечі 
та ін.; ці канони 
друкуються в сучасній 
богослужбовій мінеї. 
Написав св. Андрій 
і канон Пасхи, що 
вийшов з богослужбовго 
вжитку…

Грецька Тріодь X 
століття (Sinait. gr. 
734-735) розташовує 
текст канону у четвер 
п’ятої седмиці Великого 
посту, але не в складі 
денного послідування, а 
окремо, попереджуючи 
його заголовком: 
«Того ж дня сідальні, 
співані на Великий 
канон». Ймовірно, це 
значить, що канон 
нещодавно був 
введений у літургічний 
обіг і не закірпився 
в складі традиційних 
богослужінь. У грецькій 
Тріоді XI століття 
(Vatop. 315-949) канон 
Андрія Критського 
розділений на 5 
частин для виконання 
з понеділка до п’ятниці 
на 5-й седмиці посту. 
Таким самим чином, 
тільки без зазначення 

седмиці, канон поділено 
і в слов’янській Тріоді 
(РГАДА. Тип. 137). А ще 
одна Тріодь XI століття 
(Vat. 771) призначає 
часом виконання канону 
5-ту неділю посту.

Усю біблійну історію 
св. Андрій переплітає 
з іносказаннями та 
робить її ілюстрацією 
до моральних 
розмірковувань. Перші 
сім з половиною пісень 
канону присвячені 
переважно героям та 
подіям старозавітної 
історії, у середині 
восьмої пісні підводиться 
підсумок зверненню до 
старозавітних образів: 
«Зі Старого Заповіту 
усіх нагадав тобі, 
душе, для прикладу», 
— і увага піснеписця 
переключається на 
новозавітні події. Кожен 
з добрих або злих 
персонажів біблійної 
історії – вервечка 
прабатьків, патріархів, 
суддів, царів, пророків, 
ізраїльтян та їхніх 
сусідів – стає для 
св. Андрія приводом 
розмірковувати про 
власний гріховний 
стан. Злі вчинки 
стають приводом 
розмірковувати про 
свої гріхи, а добрі – 
про відсутність своїх 
чеснот. Спастися, згідно 
зі св. Андрієм, можна 
через віддалення від 

пороків та пристрастей 
і наслідування чеснотам 
святих. В іншому разі 
недбалий грішник 
приречений горіти в 
полум’ї пекла, котре 
є не що інше, як 
полум’я його власних 
пристрастей…

Для того, щоб відчути 
«атмосферу» Великого 
посту як часу каяття 
та оновлення, варто 
не пропустити зовсім 
особливе богослужіння 
на п’ятій седмиці 
Великого посту – 
так зване «Маріїне 
стояння». Це утреня 
четверга 5-ї седмиці, у 
парафіяльній практиці 
найчастіше її служать в 
середу ввечері. Окрім 
Великого покаянного 
канону, за цією 
службою читається 
житіє преподобної 
Марії Єгипетської як 
приклад справжнього 
навернення від 
безодні гріха до висот 
праведності. 

свящ. Андрій 
ДУДЧЕНКО

h t tp s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i nde x / sp i r i t ua l _
c u l t u r e / l i t h u r g y /
great_lent/pokajalnyj_
kanon/47014/

Великий покаянний канон св. Андрія Критського
(продовження з попередньої сторінки)
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Члени Братства 
Госпітальєрів Святого Івана 
Божого опікуються хворими 

- VATICAN

Кардинал Паролін:  паліативна опіка помагає медицині 
наново відкрити своє призначення

Державний Секретар 
Ватикану, Кардинал 
П'єтро Паролін, написав 
лист до Президента 
П о н т и ф і к а л ь н о ї 
Академії Життя, 
Архиєпископа Вінсенто 
Паґлія, з нагоди 
Конгресу паліативної 
опіки, який проходив з 
28 лютого по 1 березня 
2018 р.

Сестра Бернадетта 
Марі Рейз 

Папа Франциск через 
Кардинала Паролін 
надіслав сердечне 
вітання організаторам 
і учасникам Конгресу 
паліативної опіки, 
о р г а н і з о в а н о г о 
П о н т и ф і к а л ь н о ю 
Академією Життя.  
Кардинал Паролін 
писав, що ця 
конференція торкається 
тем, які стосуються 
останніх хвилин нашого 
земного життя, і що 
заставляють людину 
глянути ввічі тій межі, яка 
здається нездоланною 
для свобідної волі 
настільки, що в певний 
момент викликає опір 
і страждання.  Як 
наслідок у суспільстві 
виникають течії, що 
намагаються уникнути 
цих реалій за будь-
яку ціну. Замість того, 
щоб наснажуватися 
Псалмом 89: «Навчи ж 
нас дні наші рахувати, 

щоб ми дійшли до 
розуму доброго», - ми 
втрачаємо багатства 
приховані в нашій 
лімітованості:  нагоду 
розвиватися так, щоб 
ставати чутливішими до 
життя.  

Паліативна опіка 
супроводжує нас 
туди, куди не 
досягає медицина
Кардинал Паролін 
пояснив, що паліативна 
опіка не робить цієї 
помилки, тому ця тема 
є такою важливою.  
Паліативна опіка, 
насправді, свідчить про 
необхідність наново 
відкрити найважливіше 
призначення медицини, 
яке найперше полягає у 
забезпеченні догляду: її 
завданням є лікування, 
навіть якщо не завжди 
можливо вилікувати.  
Коли медицина досягає 
межі своїх можливостей, 
паліативна опіка визнає 
і приймає ці обмеження, 
з а л и ш а ю ч и с ь 
поряд з хворими, 
супроводжуючи їх в час 
складних випробувань, 
які з'являються в 
кінці життя, вказує 
Кардинал Паролін. 
Врешті, реальність кінця 
змінює сенси.  Це вже 
не відокремленість 
і самотність,  але  
нагода для зустрічі й 
сопричастя.
Факт, що всі ми є дітьми 

Божими, стосується 
всього нашого  життя.  
Ця правда ніяким 
чином не розсіюється 
з утратою здоров'я, 
становища в суспільстві, 
чи контролю над своїм 
тілом, пише Кардинал 
Паролін. І знов таки, 
паліативна опіка 
помагає підтримувати 
це бачення.  

П о в н о в а ж е н н я 
паліативної опіки
Звертаючись до самої 
конференції Кардинал 
Паролін пише, що 
програма висвітлює 
багатовимірність в 
практиці паліативної 
опіки, і задіяність 
багатьох аспектів 
– наукового, 
о р г а н і з а ц і й н о г о , 
р о д и н н о г о , 
комунікативного і 
духовного.  Поза 
професійним аспектом 
особливий наголос 
потрібний на  важливості 
родини, зазначив він.

Терапія болю

Терапія болю 
дуже тісно 
пов'язана з 
п а л і а т и в н о ю 
опікою.  Існуючі 
етичні критерії 
не змінюються 
і вимагають 
г л и б о к о г о 
п р о н и к н е н н я 
й обачності, 
бо вживання 

певний час седативних 
препаратів пригнічує 
рівень родинного 
спілкування й 
комунікації, що, як 
ми бачимо, є дуже 
важливими для періоду 
паліативного супроводу 
особи, пригадує нам 
Кардинал Паролін. 

Паліативна опіка 
стосується всіх 
людей доброї волі
На завершення 
Кардинал зауважив, 
що складність і 
делікатність питання 
паліативної опіки 
вимагає подальшого 
осмислення.  Він також 
зазначив, що для 
більшої доступності 
паліативної опіки 
необхідно, щоб віруючі 
об'єднувалися з усіма 
людьми доброї волі.  З 
цієї перспективи дуже 
важливо, що в даній 
конференції  взяли 
участь представники 
різних віросповідань 
і культур, які разом 
вивчають питання, що є 
спільним обов'язком.
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Єпископи УГКЦ закликали українців до подячних молитов з 
нагоди 100-річчя відновлення Української державності

27 лютого 2018 p.

Від імені Синоду 
Єпископів Києво-
Галицького Верховного 
Архиєпископства Глава 
УГКЦ Патріарх Святослав 
26 лютого оприлюднив 
Послання з нагоди 
сторіччя відновлення 
української державності.

У документі єпископи 
УГКЦ закликають 
приєднатися до подячних 
молитов Господу з нагоди 
об'єднання УНР та ЗУНР, 
яке відбулося сто років 
тому і  призвело до 
відновлення i збереження 
державності нашого 
народу.

У Посланні владики 
УГКЦ пригадують, що сто 
років тому, 22 січня 1918 
року, у Києві згідно з IV 
Універсалом Центральної 
Ради УНР відбувся акт 
відновлення української 
державності. Того ж року, 
19 жовтня, «Прокламацією 
Української Центральної 
Ради» було проголошено 
незалежність тих 
українських земель, які 
до закінчення Першої 
світової війни входили до 
складу Австро-Угорської 
імперії, а відтоді увійшли 
до нашої історії як 
З а х і д н о у к р а ї н с ь к а 
Народна Республіка.

Уже за рік ми 
святкуватимемо подію, 
коли ці дві українські 
республіки проголосили 
своє об’єднання в одну 
державу. Разом із 

Карпатською Україною, 
проголошеною в 1938 
році, УНР і ЗУНР стали 
тим фундаментом, на 
якому наша держава, 
знову як незалежна, 
відродилася в 1991 році.

«З цієї нагоди ми, 
— йдеться у тексті, 
— єпископи Києво-
Галицького Верховного 
Архиєпископства УГКЦ, 
закликаємо приєднатися 
до наших подячних 
молитов Господеві, 
за ласкою якого була 
відновлена i збережена 
державність  нашого 
народу, хоча світові потуги 
не раз перекреслювали 
та ставили її під сумнів, 
бажаючи приректи нашу 
незалежну державу на 
забуття і небуття». Ми 
молитовно вшановуємо 
всіх тих чоловіків і жінок, 
- їх сьогодні годі злічити, 
- які своєю наполегливою 
працею чи боротьбою 
долучилися до того, що 
сьогодні ми втішаємося 
національною свободою».

Особливі молитви 
єпископи підносять за душі 
тих, які в цих визвольних 
змаганнях віддали життя з 
любові до Батьківщини і 
своїх ближніх, виборюючи 
право будувати життя 
у вільній «Рідній хаті». 
«Нехай пам’ять про них 
не проминає в нашому 
народі», — закликають 
отці Церкви.

Церква Христова, 
наголошують єпископи 
Синоду, проявила себе 

в бутті українського 
народу як націєтворчий 
первень. Християнство 
дало основний імпульс 
розвитку нашої культури, 
сформувало нашу 
тотожність, знаки якої ми 
повсякчасно віднаходимо 
у своїй історії. А в 
часи, коли наш народ 
не мав жодних інших 
соціальних структур, саме 
Українська Церква була 
основним середовищем 
і центром життя громади 
на Батьківщині та на 
поселеннях. Пройшовши 
разом з українським 
народом різноманітні й 
чисельні випробування, 
УГКЦ здобула 
непересічний досвід бути 
голосом бездержавної 
нації перед сильними 
світу цього.

«Глава нашої Церкви 
праведний митрополит 
Андрей Шептицький 
недарма мав 
неформальний титул 
етнарха, а патріарха 
Йосифа Сліпого керівники 
держав приймали 
як повноправного і 
офіційного представника 
українського народу, 
котрому відібрали 
право «бути собою». 
Саме ці два великі мужі 
нашої Церкви у важких 
історичних обставинах 
минулого століття робили 
все, аби виховати в 
українському народі 
християнське ставлення 
до національного 
будівництва…» — 
відзначається у Посланні 
Синоду Єпископів Києво-

Галицького Верховного 
Архиєпископства УГКЦ 
з нагоди сторіччя 
відновлення Української 
державності.

«Запрошуємо всіх до 
ревної молитви: подячної 
– за дар свободи і 
державності; покаянної – 
за ті гріхи, якими кожен із 
нас і весь народ упродовж 
своєї історії коли-небудь 
зневажив Бога і Його 
святий закон; благальної – 
про Боже благословення 
для нашого народу, 
про мудрість для його 
провідників, про мужність 
і здоров’я для його вірних 
будівничих, а зокрема 
– для його жертовних 
захисників на фронті…

Нехай відвічна милість 
і могутня благодать 
Всевишнього поширяться 
на весь наш народ, нехай 
зцілять духовні й тілесні 
рани його синів і дочок, 
нехай Божа мудрість веде 
всіх нас дорогами правди, 
а Божа любов надихає 
кожного до щирої 
щоденної праці задля 
подальшого утвердження 
соборної Української 
Держави – на славу Божу 
та дочасне і вічне добро 
рідного народу», – такими 
словами завершується 
Послання єпископів УГКЦ.

https://risu.org.ua/ua/
index/a l l_news/s ta te/
n a t i o n a l _ r e l i g i o u s _
question/70243
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В Галичі відкрилась унікальна виставка
 стародавніх плащаниць

22 лютого 2018 p.

У картинній галереї 
Н а ц і о н а л ь н о г о 
заповідника «Давній 
Галич» 20 лютого 
відкрили виставку давніх 
галицьких плащаниць 
ХVІІІ – початку ХХІ ст. 
з Івано-франківського 
архикатедрального та 
митрополичого собору 
Воскресіння ГНІХ.
Всього демонструється 
33 плащаниці і 3 
антимінси. Крім 
наукових співробітників 
Н а ц і о н а л ь н о г о 
заповідника «Давній 
Галич, на відкритті 
виставки були присутні 
Галицький декан УГКЦ 
о. Ігор Броновський, 
священики Галицького 
протопресв ітеріату , 
отці-настоятелі та 
студенти Івано-
Франківської духовної 
семінарії, а також 

представники Галицької 
з а г а л ь н о о с в і т н ь о ї 
школи, повідомляє 
GALKA.IF.UA.

– Маємо унікальну 
нагоду побачити віру 
нашу в мистецтві, – 
сказав, відкриваючи 
виставку, провідний 
науковий співробітник 
науково -осв і тньо го 

відділу, кандидат 
історичних наук Андрій 
Стасюк.

Галицький декан УГКЦ 
о. Ігор Броновський 
п о б л а г о с л о в и в 
присутніх, добрими 
словами згадав 
ініціатора й 
організатора виставки 
Ярослава Поташника, 

серце якого перестало 
битися напередодні.

– Це людина, 
обдарована Богом, 
– висловився про 
покійного генеральний 
директор Національного 
заповідника «Давній 
Галич», Володимир 
Костишин. – Він багато 
працював, не мав 
вихідних, жив роботою. 
Це знає кожен з 
тих, хто спілкувався 
з Ярославом. Це 
була творча людина, 
художник, режисер, 
поет. Ярослав 
Миколайович тісно 
співпрацював з 
церквою, був добрим 
наставником для 
молодих. Шкода, 
що його немає з 
нами, але ми повинні 

(Продовження на ст. 31)
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Visit the “Treasury of Faith” Museum in Philadelphia

TREASURY OF FAITH MUSEUM
(Cathedral Lower Level)

810 North Franklin Street
Philadelphia, PA 19123

(215) 627-3389
tofmuseum@ukrcap.org

Photo: Shrouds on display at the 
“Treasury of Faith” Museum 

(Photo: Teresa Siwak)

продовжувати цю 
справу.

Згодом про історію 
виникнення, символіку 
плащаниці розповів 
о. Ігор Броновський: 
“Віра – це найбільше 
багатство, яке має 
людина. Плащаниця – 
надзвичайно важлива 
складова нашої віри, 
вона знаходиться у 
Святилищі і виноситься 
в Страсну п’ятницю для 
поклоніння. Символізує 
скорботу, смуток і 
одночасно відкуплення 
від наших гріхів. 
Плащаниця – це образ, 
в якому ми бачимо 
терпіння нашого 
Господа”.

В Галичі відкрилась унікальна виставка
 стародавніх плащаниць

Співробітник науково-
освітнього відділу Андрій 
Стасюк зазначив, що 
плащаниця – велика 
християнська святиня, 
але й історичне джерело 
– на багатьох є дати, 
коли людина або ціла 
родина подарувала 
реліквію церкві. Він 
пригадав, як Ярослав 
Миколайович Поташник 
відбирав плащаниці, 
як переживав, щоб 
виставка вдалася.

Опісля брати-
семінаристи виконали 
молитву «Отче наш», 
хорал грецькою мовою, 
псалми «Благослови, 
душе моя, Господа», 
«Богородице Діво, 

радуйся». Генеральний 
директор Національного 
заповідника «Давній 
Галич» Володимир 
Костишин подякував 
виконавцям, подарував 
їм буклети та інші 
видання про Галич.

Виставка плащаниць 
триватиме до 3 квітня 
2018 р.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
culture/religion_and_
culture/70185

фото: http://www.galka.if.ua/prikarpattsiv-
klichut-na-vistavku-davnih-galitskih-

plashhanits-foto/

(продовження з попередньої сторінки)
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Україна вшановує пам'ять Небесної Сотні

18 лютого 2018 p.

З 18 по 20 лютого на 
столичному Майдані 
Н е з а л е ж н о с т і 
з а п л а н о в а н о 
проведення низки 
пам'ятних заходів, 
приурочених до цієї 
дати. 

Так, сьогодні, 18 
лютого, в Києві 
пройдуть пам'ятні 
заходи на честь 
пам'яті Героїв 
Небесної Сотні, 
бо саме 18 лютого 
розпочався розстріл 
учасників Майдану.

Біля Меморіального 
комплексу Героїв 

Небесної сотні зараз 
триває молебень за 
участі сімей тих, хто 
загинув на Майдані.

Вшанувати пам'ять 
героїв прийшли сім'ї 
загиблих, учасники подій 
Майдану, небайдужі 
кияни.
За інформацією 
Укрінформу, порядок 
біля Меморіалу 
забезпечують кілька 
десятків поліцейських.
Також на Майдані 
Н е з а л е ж н о с т і 
розміщено тематичну 
інсталяцію з нагоди Дня 
Героїв Небесної Сотні.

Люди  збираються 
на Хрещатику, щоб 

пройти маршем до 
місця найбільш масових 
розстрілів - Алеї 
Небесної Сотні. У 
центрі столиці в цілях 
безпеки встановлені 
рамки-металошукачі, 
чергує швидка, а за 
порядком стежать 
правоохоронці. Також у 
центрі Києва на кількох 
вулицях перекрито рух.
День Героїв Небесної 
Сотні відзначають в 
Україні щорічно 20 
лютого. Відповідно 
до Указу Президента 
України від 11 лютого 
2015 року № 69/2015 
«Про вшанування 
подвигу учасників 
Революції гідності та 
увічнення пам'яті Героїв 

Небесної Сотні» 
та розпорядження 
Кабінету міністрів 
України від 23 
серпня 2017 року 
№ 574-р.

h t t p s : / / r i s u . o r g .
u a / u a / i n d e x /
a l l _ n e w s / s t a t e /
national_religious_
question/70127


