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Неділя Пасхи в Архиєпархії

Катедра, Філадельфія. – 1 квітня 2018 р. -  Проголошення на Великдень Євангелія 
чотирма мовами (українською, англійською, іспанською і грецькою) в Українській 
Католицькій Катедрі Непорочного Зачаття в Філадельфії, Пенс.  Фото (зліва на 
право): Всечесніший отець Роман Пітула, Митрополит- Архиєпископ Стефан Сорока, 
Всечесніший протопресвітер Іван Філдс, диякон Михайло Ваак, вівтарні дружинники, 
Сестри Місіонарки Покрову Божої Матері.   

Îô³ö³éíèé äðóêîâàíèé îðãàí Ô³ëàäåëüô³éñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè
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Неділя Пасхи в Архиєпархії

Дивіться відео на:
https://www.youtube.com/user/thewayukrainian

Катедра, Філадельфія
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St. Nicholas, Passaic, NJ (Пассейк)

Неділя Пасхи в Архиєпархії

Assumption, Perth Amboy, NJ 
(Перт Амбой)

Sisters of the Order of St. Basil the Great, Fox 
Chase Manor, PA  (Ìонастирі Ñестер ×инó 
Ñвятоãо Âасилія Âеликоãо ó Фокс ×ейс)

St. Michael’s, Frackville, PA 
(Фреквилл)

Holy Ghost, West Easton, PA
 (Âест Еастон)

(Photos: Facebook/ Web)

Hayivky, St. Josaphat, Trenton, NJ 
(Трентон)
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Easter celebrates the victory of Christ over sin and death
The Republican Herald 
(Pottsville, Pa. April 1, 
2018 By JOHN E. USALIS

SHENANDOAH, PA 
— The holiest and the 
greatest day for Christians 
is Easter Sunday, and for 
many churches, today 
will be joyous as they 
celebrate the resurrection 
of Jesus Christ almost 
2,000 years ago.

The liturgical celebrations 
in many churches began 
Saturday at vigil services. 
St. Michael Ukrainian 
Catholic Church, 
Shenandoah, held its 
vigil at 3:30 p.m. for 
Holy Pascha, which is the 
name for Easter Sunday 
in Eastern Rite Catholic 
and Eastern Orthodox 
churches. The Orthodox 
faithful will celebrate Holy 
Pascha on April 8.

The traditional greeting 
between the parishioners 
is “Christos Voskres!,” with 
the reply, “Voyeestinu 
Voskres!” (“Christ is risen!” 
“Indeed he is risen!”)

The almost two-hour 
liturgical service includes 
the Resurrection Matins 
of the Great and Holy 
Sunday of Easter, 
followed by the Vigil 
Divine Liturgy.

Before matins began, a 
short prayer service was 
held by Monsignor Myron 
Grabowsky, pastor. The 

prayers before the tomb 
(a table with the Holy 
Shroud that depicts Jesus 
in the tomb) were held in 
front of the icon wall, or 
iconostasis. Grabowsky 
wore dark red vestments 
during those prayers, with 
the symbolism being that 
of a funeral and somber 
in tone.

After the service, the Holy 
Shroud was removed by 
Grabowsky and carried 
over this shoulder and 
on his back. He placed it 
on the altar where it will 
remain for 40 days until 
Ascension Thursday.

As everyone waited, 
Grabowsky removed 
the red vestments and 
donned gold and white 
ones, and then most of the 
congregation processed 
outside, led by Daniel 
Krauson carrying the 
processional cross. Other 
parishioners carried an 
icon of the Mother of 
God, church banners, 
the book with the Holy 
Gospels and an icon of 
the Resurrection. They 
walked out the front door 
and processed clockwise 
around the church with 
the church bells ringing 
continually.

When everyone returned 
to the front of the church, 
the front doors were 
closed. Grabowsky 
stood before the doors 
and began Resurrection 

Matins. Everyone began 
with the singing of the 
Easter Tropar three times: 
“Christ is risen from the 
dead, conquering death 
by death, and to those in 
the tombs, he did grant 
them life.”

After additional prayers, 
Grabowsky blessed the 
doors with a hand cross 
three times, tapping the 
doors in the sign of the 
cross. The doors are 
opened and everyone 
walks inside to see the 
church fully lighted and 
the stand that held the 
Holy Shroud moved to 
the side and the tetrapod 
returned to its traditional 
place near the center 
front of the iconostasis.

As the prayer book 
explained, Resurrection 
Matins begins outside as 
a reminder that the tidings 
of Christ’s Resurrection 
were received before the 
women or the Apostles 
entered the tomb.

The matins continued, 
chanted in English and 
Ukrainian, led by cantor 
John Halupa.

When matins ended, the 
Divine Liturgy immediately 
followed with Grabowsky 
as celebrant.

“Christos Voskres!,” 
Grabowsky started 
his homily, with the 
congregation replying 

with “Voyeestinu Voskres!”

“There is a great silence 
on earth today. A great 
silence and stillness,” 
Grabowsky said. “The 
whole earth keeps silent 
because the king is 
asleep. God has fallen 
asleep in the flesh and 
has raised up all who 
have slept since the world 
began. God is silent in 
the flesh and the world 
trembles. That is what 
Holy Saturday is. Jesus 
searched for our first 
parents (Adam and Eve) 
as for the lost sheep. He 
has gone to free Adam 
and Eve from sorrow and 
captivity with the cross 
that has won him the 
victory.”

http://republicanherald.
c o m / n e w s / e a s t e r -
celebrates-the-victory-
of-christ-over-sin-and-
death-1.2320625

Msgr. Grabowsky 
taps the doors in the 
sign of the cross
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Ss. Peter and Paul, Phoenixville, PA
(Феніксвілл)

St. Michael, Hillsborough, NJ 
(Гіллсборо)

St. Josaphat, Trenton (Трентон)

Блаãословення Âеликодніх Ñтрав в Архиєпархії

St. Nicholas, Passaic, NJ (Пассейк)

Cathedral, Philadelphia, PA
(Катедра, Філадельфія)

St. Vladimir, Scranton, PA
(Ñкрентон)

(Photos: Facebook/Web)



Bishop Andriy Rabiy
Nativity of the BVM, Reading, PA 

(Редінã)

Ukrainian Catholic National Shrine of the 
Holy Family, Washington, DC

(Âашинãтон)

(Photos: Facebook)

Foods blessed at area churches
The Republican Herald 
(Pottsville, Pa. April 
1, 2018 By JOHN E. 
USALIS

Many people who will 
celebrate Easter Sunday 
at worship services will 
head home afterward 
for a feast of traditional, 
ethnic foods that 
were blessed on Holy 
Saturday.

People filled baskets 
with the meats, cheeses, 
eggs, bread, wine and 
even chocolate bunnies, 
and brought them to 
their church as part of 
their religious, cultural 

and family traditions.

Before the Divine Liturgy, 
Monsignor Myron 
Grabowsky blessed the 
Easter food at St. Michael 
Ukrainian Catholic 
Church, Shenandoah, 
where he is pastor. 
Everyone gathered in the 
church hall and placed 
their baskets on tables for 
the Ukrainian ceremony 
called Sviachenia.

Many of the baskets 
were covered by 
embroidered linens with 
Ukrainian designs, which 
were placed on the table 
and on which some of 

the basket contents were 
placed. As with Roman 
Catholic and Orthodox 
customs, the foods are 
symbolic, representing 
the foods abstained 
during the Great Fast: 
eggs, meat, butter, rich 
breads and more. They 
are prepared ahead of 
time and are traditionally 
eaten on Holy Pascha 
(Easter), thereby keeping 
cooking on the holy 
day to a minimum. 
Each family lights a 
candle, which symbolizes 
the radiance of the 
Resurrected Christ, prior 
to the prayers, incensing 
and the blessing of the 

foods with holy water.

The foods have the 
following meanings: 

• Paska — A rich, 
decorated bread, it 
represents Christ, the 
true bread of Life 
and the living bread. 
Traditionally, the candle 
is placed in the center 
of the bread, though 
many use a separate 
candleholder.

• Babka — A sweet 
bread, usually with 
raisins, represents the 

(continued on next page)
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Mary, the Mother of 
God.

• Pysanky — Decorated 
eggs with intricate 
designs and colors 
represent hope and are 
likened to Christ, who 
rose from the dead, since 
eggs, which look dead, 
bring forth new life.

• Krashanky — 
Plain, dyed eggs in 
a variety of colors, 
which also symbolize 
life. Traditionally, there 
is a red colored egg 
to represent salvation 
through the blood of 
Christ.

• Salt — A small amount 
represents the Christian’s 
call to be the “salt of the 
earth” and his or her 
duty to others.

• Butter — Usually in 
the form of a lamb, 
representing Christ as 
“The Lamb of God” and 
the “Paschal Lamb.” The 
butter also represents 
the goodness of Christ. 
Cloves are sometimes 
used to outline a cross 
and represent the oils 
and spices used to anoint 
the body of Christ.

• Cheese — Cheese, 
along with all dairy 
products, are related to 
the prophesies that told 
of the prosperity and 

Foods blessed at area churches
(continued from previous page)

peace of the Messianic 
times and are symbolic 
of the special gifts given 
by God.

• Horseradish/beets/
vinegar/sugar — The 
bitterness of horseradish 
is a reminder of Christ’s 
bitter suffering; the red of 
the beets tells of Christ’s 
Passion and the blood 
he shed; the vinegar 
reminds of the gall Jesus 
was offered on the cross; 
the sugar reminds that 
Christ’s sufferings are 
seen in the light of the 
Resurrection.

• Ham, roasted lamb, 
sausage, kielbasi, 
bacon — These rich 
meats are reminders of 
the richness and joy of 
the Resurrection. They 

also are symbols of 
God’s overabundance 
and limitless mercy and 
generosity.

The Paschal dinner can 
also include pierogies, 
holubsti, mashed 
potatoes and gravy, 
salads, vegetables, 
head cheese, cakes, 
cheesecakes and tortes. It 
is important not to waste 
any of the blessed food. 
The crumbs and bones 
are buried so that the 
earth receives blessing 
from the Resurrection.

Tricia Monaghan, Exton, 
and her mother, Patricia 
Litwak, Ringtown, had 
two baskets, one filled 
with a large baked ham 
covered in maraschino 
cherries and smoked 

kielbasa, and the other 
with homemade paska 
bread. Other items on 
the table were butter, 
cheese, honey and 
horseradish.

“For Easter Sunday, 
we’ll have the immediate 
family for the dinner, 
which will be about 20 
people,” Monaghan said. 
“It’s a very long family 
tradition. My father is 93 
years old and grew up in 
Shenandoah, so he will 
be there tomorrow. He’s 
been doing it the longest 
of all of us.”

Adapted from the 
article on http://
r e p u b l i c a n h e r a l d .
c o m / n e w s / e a s t e r -
foods-blessed-at-area-
churches-1.2320621

St. Michael’s, Shenandoah, PA (Øåíàíäîà)
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Ñтрасна П’ятниця в Архиєпархії

Дивіться відео на: 
https://www.youtube.com/user/thewayukrainian

Bishop Andriy Rabiy, 
Reading, PA (Редінã)

Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka,
Cathedral, Philadelphia, PA (Катедра, 

Філадельфія)
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Ñтрасна П’ятниця в Архиєпархії

St. Nicholas, Millville, NJ
 (Ìиллвилл)

St. Nicholas, Passaic, NJ 
(Пассейк)

(Photos: Facebook/Web)

Ss. Peter and Paul, Mt. Carmel, PA
(Ìаóнт Кармел)

St. Nicholas, Minersville, PA 
(Ìінерсвілл)

St. Vladimir, Edwardsville, PA 
(Едвардсвілл)

Ukrainian Catholic National Shrine 
of the Holy Family, Washington, DC 

(Âашинãтон)
8 êâ³òíÿ 2018 p.  9



Archbishop conducts Holy Thursday service;
Ukrainian Catholic faithful commemorate 1st day of 

Easter Triduum in Mount Carmel (ÂЕЛИКИЙ ×ЕТÂЕР, Ìаóнт Кармел)

by John E. UsalisPottsville, 
Pa. Republican-Herald

Friday, March 30, 2018

MOUNT CARMEL, 
PA — The Holy and 
Great Thursday that 
commemorates the 
institution of the Holy 
Eucharist and the 
sacrament of Holy 
Orders was celebrated 
in the borough with 
the spiritual leader of 
the Ukrainian Catholic 
Church in the United 
States.

Metropolitan-Archbishop 
Stefan Soroka, who 
is the archbishop of 
the Ukrainian Catholic 
Archeparchy of 
Philadelphia, came to Ss. 
Peter and Paul Ukrainian 
Catholic Church to 
celebrate the Vesper 
Divine Liturgy of St. Basil 
the Great that included 
the washing of the feet of 
10 priests and two altar 
servers in remembrance 
of the Last Supper when 
Jesus washed the feet of 
the 12 Apostles.

Holy Thursday — which 
is also referred to as 
Maundy Thursday, 
Covenant Thursday, 
Sheer Thursday and 

Metropolitan Stefan and Bishop Rabiy at the conclusion of the 
Holy Thursday Service in Mt. Carmel, PA  (Ìаóнт Кармел)

Thursday of Mysteries 
— is the first day of the 
Easter Triduum that is 
followed by Good Friday 
and Holy Saturday. The 
three days lead into 
Easter Sunday or Pascha, 
which is the holiest 
and greatest day for 
Christians as they mark 
the day Jesus rose from 
the dead. The Triduum is 
part of Holy Week, also 
called Passion Week 
and Great Week.

Soroka was joined by 
Auxiliary Bishop Andriy 
Rabiy and priests from 
the archeparchy, many 
of whom are pastors 
in the archeparchy’s 
South Anthracite 
P r o t o p r e s b y t e r y 

(deanery), which 
includes Schuylkill, 
N o r t h u m b e r l a n d , 
Columbia and Luzerne 
counties. Attending the 
Divine Liturgy were 
students from St. Nicholas 
School in Minersville.

Since he became 
metropolitan-archbishop, 
Soroka has conducted 
Holy Thursday services in 
various deaneries of the 
expansive Philadelphia 
Ukrainian Archeparchy, 
which includes eastern 
Pennsylvania, New 
Jersey, Maryland, 
Virginia, Delaware and 
the District of Columbia.

The host pastor of 
Soroka’s visit was the 

Very Rev. Archpriest 
Michael Hutsko, who is 
also the protopresbyter 
(dean) and pastor of 
Assumption of the 
Blessed Virgin Mary 
Church in Centralia.

After the procession 
into the church, Soroka, 
assisted by the Rev. 
Deacon Paul Spotts of 
St. Michael and St. John 
the Baptist parishes in 
Frackville and Maizeville, 
respectively, prayed 
vespers, with Soroka 
blessing the congregation 
while holding liturgical 
candlesticks called trikiri 
and dikiri.

(continued on next page)
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Washing of the Feet Ceremony with Bishop Andiy Rabiy

(continued on next page)

After the reading of the 
Gospel according to St. 
Matthew, Soroka gave 
his homily.

“In the last 17 years, 
we’ve gone to 17 
different parishes in 
our archeparchy to 
celebrate the institution 
of the priesthood and the 
Holy Eucharist by Jesus 
before the crucifixion,” 
Soroka said to everyone 
in the standingroom 
only church. “What a 
tremendous, awesome 
mystery that is that we 
share in Jesus Christ.”

Soroka directed 
comments to the children 

Ukrainian Catholic faithful commemorate 1st day of 
Easter Triduum in Mount Carmel

(continued from previous page)

about having a feeling to 
enter religious life as a 
vocation.

“And perhaps there are 

some among you, boys 
and girls, that have 
something in your heart 
to serve God in a special 
way as a priest, deacon, 

subdeacon, as a religious 
brother or sister, in the 
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(continued from previous page)

mysteries of the church 
that you can serve 
God in a special way. 
I encourage you that if 
you feel something, act 
on it,” Soroka said. “Go 
to Mary. Find out about 
it in the spiritual life.” 

Soroka referred to the 
Gospel message that 
included thinking about 
what is important to 
each person.

“Jesus was asking the 
Apostles, ‘What is really 
important to you?’ Put 
yourself in the shoes of 
the Apostles, especially 
that of Peter,” Soroka 
said. “He followed Jesus 
for three years. He saw 
a strong leader who 
performed miracles. 
He healed the sick. He 

Ukrainian Catholic faithful commemorate 1st day of 
Easter Triduum in Mount Carmel

raised Lazarus from the 
dead. Jesus performed 
them in front of Peter. 
He spoke with authority 
to the scribes and 
the Pharisees. Peter 
believed the Jesus was 
the Messiah. It was not 
hard to leave everything 
in life and follow Jesus. 
And now what does 
Jesus do? He kneels 
before them with great 
humility to wash their 
feet. He wanted to wash 
Peter’s feet. Peter never 
imagined a messiah 
to kneel and wash the 
feet. Jesus asked what is 
important to you.”

The washing of the feet 
was done by Rabiy, 
who knelt before the 10 
priests and washed one 
of their feet by pouring 

water over it, drying the 
foot with a towel and 
kissing it. Assisting the 
bishop was the Rev. Paul 
Makar, who was master 
of ceremonies and is 
pastor of St. Nicholas 
Church in Minersville 
and Nativity of the 
Blessed Virgin Mary in 
Middleport.

In addition to Hutsko, the 
priests who participated 
in the foot washing were 
the Rev. Mykola Ivanov, 
Transfiguration of Our 
Lord Ukrainian Catholic 
Church, Shamokin, and 
Protection of the Blessed 
Virgin Mary Ukrainian 
Catholic Church, Marion 
Heights; the Rev. Mark 
Fesniak, former pastor 
of St. Nicholas Church, 
Minersville; Monsignor 

James T. Melnic, 
Patronage of the Mother 
of God Ukrainian Catholic 
Church, McAdoo, and 
St. Michael’s Ukrainian 
Catholic Church, 
Hazleton; the Rev. 
Monsignor Myron J. 
Grabowsky, St. Michael 
Ukrainian Catholic 
Church, Shenandoah, 
and St. Nicholas 
Ukrainian Catholic 
Church, Saint Clair; 
the Very Rev. Roman 
Pitula, rector, Ukrainian 
Catholic Cathedral of the 
Immaculate Conception, 
Philadelphia; the Very 
Rev. Nestor Iwasiw, Ss. 
Cyril and Methodius 
Ukrainian Catholic 
Church, Olyphant; the 
Rev. Roman Petryshak, 
Ss. Cyril and Methodius 
Ukrainian Catholic 
Church, Berwick, and 
St. Nicholas Ukrainian 
Catholic Church, Glen 
Lyon; the Rev. Roman 
Sverdan, St. Michael 
Ukrainian Catholic 
Church, Cherry Hill, New 
Jersey, and St. Nicholas 
Ukrainian Catholic 
Church, Millville, New 
Jersey; and the Rev. Petro 
Zvarych, St. Michael 
Ukrainian Catholic 
Church, Frackville, and 
St. John the Baptist 

(continued on next page)Bishop Rabiy washing Fr. Mark Fesniak’s feet



Ukrainian Catholic 
Church, Maizeville.

Zvarych portrayed St. 
Peter, and when Rabiy 
got to Zvarych as the last 
Apostle, he spoke as St. 
Peter about not wanting 
Jesus to wash his feet, 
but was taught about the 
need for Jesus to do so 
to show how everyone 
must serve others in 
humility.

The Rev. Paul Wolensky, 

Ukrainian Catholic faithful commemorate 1st day of 
Easter Triduum in Mount Carmel

(continued from previous page)

Ss. Peter and Paul 
Church, Wilkes-Barre, 
and St. Vladimir Church, 
Edwardsville, served as 
cantor for the Divine 
Liturgy.

After the Divine Liturgy, 
both bishops, priests, 
religious sisters and 
others went to the parish 
hall for a meatless 
luncheon.

http://republicanherald. Fr. Zvarych portrayed St. Peter

Photos are from the video on YouTube.

Watch the Holy Thursday Service at the following link
https://www.youtube.com/watch?v=NGKMRt0GGwI&feature=share

A Great Blessing; Mount Carmel Ukrainian Church Holds 
Holy Thursday Service (ÂЕЛИКИЙ ×ЕТÂЕР, Ìаóнт Кармел)

com/news/ukrainian-
c a t h o l i c - f a i t h f u l -
c o m m e m o r a t e -

1 s t - d a y - o f - e a s t e r -
t r i d u u m - i n - m o u n t -
carmel-1.2319842

March 30, 2018 

BY CHRIS J. GREGO
THE NEWS-ITEM, 
Shamokin, Pa.

MOUNT CARMEL, PA— 
Metropolitan Archbishop 
Stefan Soroka, spiritual 
leader of Ukrainian 
Catholics in the United 
States, lead a celebratory 
liturgical service on Holy 
Thursday at SS Peter and 
Paul Ukrainian Catholic 
Church.

Soroka, the Ukrainian 
Catholic Archbishop of 
Philadelphia, said he 
was pleased to be in 
the area for this special 
occasion.

“Today we celebrate the 
Holy Eucharist, which is a 
picture of our Lord Jesus 
Christ’s humility and His 
call for us to serve and 
love one another. I’ve 
enjoyed visiting your 
area and have found 
the people here to be 
very committed and self-

motivated in their walk of 
faith,” he said.

The service 
commemorated the 
institution of the Eucharist 
and priesthood of Jesus 
at the Last Supper, which 
included the traditional 
washing of the feet of 12 
priests by Auxiliary Bishop 
Andriy Rabiy, symbolic 
of Jesus washing he feet 
of His 12 disciples.

The service from 10:30 
a.m. to 12:30 p.m. 

included congregational 
singing lead by Rev. Paul 
Wolensky, pastor of Ss. 
Peter and Paul Ukrainian 
Greek Catholic Church 
of Wilkes-Barre.

Approximately 200 
visitors attended from 
surrounding communities 
and throughout the state, 
filling the sanctuary 
and choir loft. Among 
them was a group of 
about 60 students from 

(continued on next page)
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St. Nicholas School 
in Minersville. One of 
their overseers, Sister 
Natalya Stoczanyn, of 
the Sisters Servants of 
Mary Immaculate (SSMI), 
said she was happy the 
school chose to attend.

“This is the highlight of 
our church year and 
having the archbishop 
come here to visit our 
area and lead today’s 
service has been a 
wonderful experience 
and great blessing to 
us,” she said.

A Great Blessing; Mount Carmel Ukrainian Church Holds 
Holy Thursday Service

(continued from previous page)

The Rev. John 
Fields, director of 
communications for the 
archdiocese, concurred 
with Stoczanyn.

“Everyone did a terrific 
job with today’s service 
and it was a wonderful 
experience for all those 
who attended,” he said. 
“The last time a church 
in our area was selected 
was back in 2012 when 
we celebrated Holy 
Thursday at St. Michael’s 
Ukrainian Catholic 
Church of Frackville, 

where I was pastor at 
the time.”

The congregation was 
also filled with current 
and former parishioners, 
including Helen 
Danisevich, of Wilburton, 
who said, “I used to 
belong to this church 
and today’s service was 
very inspiring. I enjoyed 
meeting the archbishop 
and deacon.”

Pastor of Ss. Peter and 
Paul, the Rev. Michael 
Hutsko, summed up the 

Holy Thursday service was marked by a large turnout at Saints Peter and Paul Ukrainian 
Catholic Church of Mount Carmel. (Photo: CHRIS J. GREGO)

day’s events.

“We were honored to 
have the archbishop 
visit our church today 
and lead us in this 
important celebration 
and remembrance of 
the servanthood and 
sacrificial love of our 
wonderful Lord and 
Savior Jesus Christ, which 
unites us together.”

https://www.newsitem.
com/articles/a-great-
blessing/

8 êâ³òíÿ 2018 p.  14



8 êâ³òíÿ 2018 p.  15

ПОÑЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО ÑÂЯТОÑЛАÂА
ДО ÑÂЯЩЕНИКІÂ НА ÂЕЛИКИЙ ×ЕТÂЕР

Ідіть, отже, і зробіть 
учнями всі народи: 
христячи їх в ім’я Отця 
і Сина і Святого Духа; 
навчаючи їх берегти 
все, що я вам заповідав 
(Мт. 28, 19-20).

Дорогі і возлюблені в 
Христі душпастирі!

Достойні брати-
семінаристи!

Насамперед хочу 
привітати вас усіх із днем 
Христового священика! 
Сьогодні, у Страсний 
четвер, ми споминаємо, 
як наш Господь Ісус 
Христос служить своїм 
учням, умиває їм 
ноги, згуртовує їх до 
світлиці, щоб спожити 
пасху, промовляє до 
них і супроводить їх та 
залишає найбільший 
дар для людства – 
Себе у  Пресвятій 
Євхаристії, і для її 
постійного звершення 
встановлює Святе 
Таїнство Священства. 
І ми запрошені нашим 
Спасителем іти слідом 
за Ним, уподібнюватися 
до Нього, бути Його 
слугами, давати  щедро 
Його іншим, служити,  
бо Христос прийшов, 
щоб послужити і віддати 
своє життя за багатьох 
(пор. Мт. 20, 28). 
Посланництво, яке нам 
доручив із доброти своєї 
Господь, не є нашим 
привілеєм чи заслугою, 

а покликанням, даром 
Божої любові та великою 
відповідальністю. 

Це покликання включає 
відповідальну місію – 
навчання і виховання 
у вірі Божого люду, 
довіреного нам. Ми 
маємо передавати людям 
спасенну науку, робити 
учнями Христа всіх, до 
кого свята Церква нас 
посилає, звіщати їм 
Боже Слово, навчаючи 
правд святої віри та 
супроводжуючи вірних 
усіх вікових категорій 
у духовному зростанні. 
Саме на цьому бажаю 
зосередити вашу увагу 
– на катехитичному 
служінні, метою якого 
є передусім привести 
людину до зустрічі з 
Ісусом Христом, щоб 
вона, пізнавши Його, 
повірила в Нього та 
жила в єдності з Ним. 

Катехитичне служіння 
для вірних нашої 
Церкви є першорядним 
обов’язком кожного 
священнослужителя , 
і від цього обов’язку 
жоден не має права 
відмовитися чи недбало 
його здійснювати. Від 
сумлінності виконання 
цього обов’язку залежить  
життя і розвиток нашої 
Церкви, парафії та 
суспільства. 

Сьогодні ще не 
всі з нас уповні 

усвідомлюють особисту 
відповідальність за 
катехитичне служіння. 
Однак саме душпастир, 
той кому Христос доручив 
бути видимим і діяльним 
образом Його Самого 
– Доброго Пастиря 
– повинен дбати про 
зростання та дозрівання 
у вірі кожної особи, яку 
Він поручає його опіці. 
З великою тривогою 
нині спостерігаємо, що 
навіть ті люди, котрі 
часто приходять до 
наших храмів, дуже 
мало знають того 
Бога, в якого вірять. 
Обов’язок наблизити 
сучасну людину до 
Бога, допомогти їй Його 
пізнати і любити, щоразу 
краще розуміти основні 
істини нашої віри, ними 
жити та їх проголошувати 
в сучасному світі 
– ось що означає 
душпастирювати, чувати 
над душами повіреного 
нам Христового стада. 
Ми покликані відкрити 
і допомогти зрозуміти 
нашим вірним Слово 
Б о ж е с т в е н н о г о 
Євангелія, щоб вони  
пізнали Ісуса, увірували 
в Нього і стали  
Його справжніми й 
переконаними учнями 
та послідовниками і 
побудували взаємини 
з нашим Спасителем. 
Ось чому навчання віри 
є осердям священичого 
служіння. 

Катехизувати потрібно 
не лише дітей, які 
готуються до першої 
Святої Сповіді. Цього 
учительського служіння 
не менше потребують 
молодь і старші, ті, яким 
загрожує небезпека 
втрати віри, і ті, хто 
шукає відповідей на 
складні питання свого 
життя. Саме священик 
має бути для нашого 
люду живою іконою 
Божественного Учителя, 
через служіння якого 
вірні могли б зачерпнути  
небесної мудрості, яку 
передає їм Христова 
Церква.

У нашій Церкві є 
чимало підготовлених і 
ревних катехитів-мирян 
та катехитів-монахинь. 
Тому священики повинні 
запрошувати їх до 
служіння в парафіях, 
дбати про їх духовне 
життя та належну 
підготовку, супроводити 
їх і допомагати їм. 
Проте хочу наголосити, 
що катехити-миряни 
є лише помічниками 
священиків і не можуть 
бути їх повноцінними 
з а с т у п н и к а м и . 
Тому священик не 
може звільняти 
себе від особистої 
відповідальності, яка 
на нього покладена, 
за якісне катехитичне 
служіння всім своїм 

(Продовæення на ст. 16)
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парафіянам, незалежно 
від їхнього віку. Ця 
в і д п о в і д а л ь н і с т ь 
передбачає не тільки 
здатність належним 
чином організовувати 
катехитичне служіння 
в парафії, а й самому 
бути першим і зразковим 
катехитом для різних 
категорій своїх вірних. 
Належній організації 
катехизації має слугувати 
добре організована 
катехитична школа 
чи хоча б спільнота, 
потрібно налагоджувати 
співпрацю з 
відповідальними за 
катехитичне служіння 
в єпархії чи екзархаті. 
Стоячи перед обличчям 
Христа і називаючи 
Його нашим Учителем, 
ми повинні спитати 
себе: чому сьогодні – 
коли минули десятки 
років відтоді, як ми 
отримали дар свободи 
для нашої Церкви в 
Україні, а наші спільноти 
на поселеннях можуть 
вільно розвиватися – 
маємо парафії, в яких 
катехизація як така не 
ведеться? Як може бути 
живою парафія без 
добре налагодженої 
постійної якісної 
катехизації чи школи 
віри? 

Закликаю всіх священиків 
«оживити дар», який 
вони отримали від 
Господа, і ревність у 

ПОÑЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО ÑÂЯТОÑЛАÂА
ДО ÑÂЯЩЕНИКІÂ НА ÂЕЛИКИЙ ×ЕТÂЕР

служінні Йому, щоб не 
було в наших парафіях 
осіб, котрі ще не пізнали 
Господа Спасителя та 
Його науки, котрі не 
знають правд святої 
віри і тому не можуть 
передати її іншим.

Церква закликає 
нас переосмислити 
наші методи 
катехитичного служіння 
та євангелізації. Що 
більше ми роздумуємо 
та молимося Словом 
Божим в Євангелії, 
то ревніше плекаємо 
особисту і літургійну 
молитву, то більше 
пізнаємо нашу віру; що 
більше любимо Бога і 
ближнього, то більше 
прагнемо служити, 
виявляючи чуйність до 
потреб Божого народу. 

Особливе місце в 
плеканні та передаванні 
віри має християнська 
сім’я і родина. Можна без 
перебільшення сказати, 
що батьки – це перші 
катехити своїх дітей. 
Праведний митрополит 
Андрей нагадує: 
«Маючи працювати 
над спасенням 
людей, яких Господь 
нам довіряє, маючи 
їх життя освячувати 
Христовою наукою, 
мусимо працювати 
над християнською 
родиною» . Батьки 
потребують катехизації, 

щоб супроводжувати 
своїх дітей у 
катехитичному навчанні 
й творити для них 
вдома затишне родинне 
середовище, яке сприяє 
пізнанню Христової 
віри та зростанню 
в ній. Тож домашня 
Церква є першою 
школою віри, молитви 
та служіння, а церковна 
спільнота допомагає 
дорослим у цьому 
завданні та супроводить 
їх.  Святий папа Іван 
Павло ІІ запевняє 
нас:  «Що більше 
Церква, на місцевому  
і вселенському рівнях, 
виявиться спроможною 
поставити на перше 
місце катехизацію 
посеред інших її діл та 
починів, навіть тих, які б 
були більш помітними, то 
більше знаходить вона в 
ній засіб зміцнення свого 
внутрішнього життя, 
як спільноти віруючих, 
та своєї зовнішньої 
діяльності, як посланої 
Христом» . 

 Дорогі співбрати в 
Христовому священстві! 
Вітаючи вас із цим 
святим і великим днем, 
прагну скласти щиру 
вдячність усім вам, які, 
не очікуючи похвали чи 
нагород, ревно служите 
Богові й нашому людові. 
Дякую особливо тим 
з-посеред вас, хто 
особистим прикладом 

наближає людей до Бога, 
ділиться з ними власним 
досвідом віри і молитви, 
чуває над їхніми душами і 
веде активне катехитичне 
служіння, допомагаючи 
людям пізнати Христа, 
який через вас сам хоче 
стати Учителем нашого 
народу. Усі візьмімо собі 
до серця слова ап. Павла 
до Тимотея: «Проповідуй 
слово, наполягай вчасно 
і невчасно, картай, 
погрожуй, напоумлюй із 
усією терпеливістю та 
наукою» (ІІ Тим. 4, 2). 

Хай Пресвята Богородиця, 
наша Мати і Покровителька 
священиків, своєю 
материнською молитвою 
та прикладом віри, 
готовності служити Богові 
й людству заступається 
перед Господом за всіх 
священиків нашої Церкви, 
вимолює чуйність до 
потреб людства, готовність 
і ревність у служінні за 
прикладом Христа – 
нашого єдиного Вчителя і 
Господа. 

Благословення Господнє 
на вас!

+ ÑÂЯТОÑЛАÂ
 
Дано в Києві, при 
Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового,
у день Святих сорок 
мучеників, замучених у 
Севастійському озері, 22 
березня 2018 року Божого

(продовæення ç попередньої сторінки)
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У нашій çолотоверхій Катедрі Непорочноãо Зачаття 
відсвяткóвали Âербнó неділю

 Філадельфія, Пенс. 
– 25 березня о 10:30 
ранку Митрополит-
Архиєпископ Стефан 
Сорока відслужив у 
Катедрі українською 
мовою Божественну 
Літургію на празник 
Благовіщення  й Вербної 
неділі.  

Проповідь виголосив 
Монсеньйор Мартин 
Канаван в рамках 
Великопосної місії в 
Катедральній парафії. 

Монсеньйор Канаван 
говорив про те, що 

Ìитрополит-Архиєпископ Ñтефан Ñорока, о. Роман Пітóла, 
диякон Ìихайло Âаак і вівтарні дрóæинники.

Проповідь виãолосив Ìонсеньйор Ìартин Канаван
(Продовæення на ст. 18)
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Дивіться відео на:
https://www.youtube.com/user/

thewayukrainian

сьогодні ми святкуємо 
два празники – 
Благовіщення та Вербну 
неділю. У Вербну 
неділю ми пригадуємо 
урочистий в’їзд Ісуса в 
Єрусалим.  Монсеньйор 
Канаван зазначив, що 
Бог приходить до нас у 
Святих Таїнствах і тому 
нам щодня потрібно 
залишати місце для 
Господа.  Бог є з кожним 
із нас.  Бог приходить і 
опікується  нами.  І як 

У нашій çолотоверхій Катедрі Непорочноãо Зачаття 
відсвяткóвали Âербнó неділю

в празник Благовіщення 
Бог покликав Марію, 
так Він запрошує нас 
прийняти Його в наше 
серце. 

На Божественній 
літургій співслужили 
Митрополиту Стефану 
Сороці отець-парох 
Роман Пітула та диякон 
Михайло Ваак.  

На завершення літургії 
були благословенні й 

роздані парафіянам 
вербові гілки.

Після Літургії на 
посілості Катедри для 
дітей парафії було 
влаштовано полювання 

Easter Egg Hunt with Fr. Roman Pitula

за великодніми яйцями.  
Початок дитячої забави 
проголосив церковний 
дзвін.  

(продовæення ç попередньої сторінки)
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First Confession in 
Northampton, PA

Pictured right: Congratulations to Anthony Brigidi, 
Cathryn Ford and Kolby Miller who received their 
Sacrament of Confession on Saturday-March 24, 
2018; pictured with Father John Seniw.  May God 
bless them and grant them many happy years.  
Mnohaya Lita!

Pictured below: Anthony Brigidi and Kolby Miller 
(pictured front-center) celebrated their Holy 
Communion with the children, Altar Servers, Religious 
Education Teachers and Father John Seniw of St 
John’s Ukrainian Catholic Church in Northampton, 
PA on Sunday-March 25, 2018 after receiving their 
First Confession.
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Chair Lift Donations as of  
March 29th, 2018

Thank 
You

ПРОÑИÌО ÂАÑ  ДОПОÌОГИ 
Â ОБЛАДНАННІ ЗРУ×НОГО 

ДОÑТУПУ 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



8 êâ³òíÿ 2018 p.  21

News from Olyphant, PA

The community project 2018 for Saint Cyril’s 
Methodius Ukrainian Catholic Church  in 
Olyphant was the donation of clothes and food.  
Food was  donated by Reverend Nestor Iwasiw, 
pastor of Saint Cyril’s Church to the Reverend 
Jack Munley, lead pastor of the “rescue and 
restore “church in Olyphant Pennsylvania. 
Along with Lauren Telep of Saint Cyril’s church.

P h o t o :  
R e v e r e n d 
Nestor Iwasiw, 
Reverend Jack 
Munley and 
Lauren Telep 

------------------------------------------

Assorted Easter decorations and Easter 
baskets  were donated to “the breadbasket “ 
of Lackawanna County in Jessup Pennsylvania. 
Donated by Saint Cyril’s and Methodius 
Ukrainian Catholic Church Olyphant. The 
Easter items were accepted by Beth Lepri 
at the bread basket in Peckville (Queen of 
angels parish building) and helped by Dominic 
Angeloni and Damien Bryla as they did their 
community service as sophomores at Valley 
view high school.  

Photo: Left 
to right; 
D o m i n i c  
A n g e l o n i , 
D a m i e n 
Bryla, Bev 
Lepri, and 
L a u r e n 
Telep.
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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



 

  

Right here in the United States, some dioceses and eparchies are unable to provide fundamental 
pastoral care for their faithful. These “home mission” dioceses and epachies cannot support an 
adequate number of priests. They cannot afford funding for youth ministry programs or 
religious education. This month we take up a collection for the Catholic Home Missions 
Appeal. Help strengthen the Church at home with a generous donation. 
What our Eparchies have received this year: 

Ukrainian Catholic Archeparchy of 
Philadelphia 

$125,000 

Ukrainian Eparchy of St. Josaphat in Parma $155,000 

Ukrainian Eparchy of St. Nicholas in 
Chicago 

$140,000 

Ukrainian Eparchy of Stamford $125,000 

Total to our 4 Eparchies in the USA $670,000.00 

 

Please make a 
donation during 

the month of 
April to help 

OUR churches in 
the United States. 

Your donation can be sent to the 
Ukrainian Catholic Archeparchy of 
Philadelphia, 810 N Franklin Street, 

Philadelphia, PA 19123.   
Thank-you! 
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Icon of the Resurrection and the Replica of the Shroud of Turin 
at the Cathedral, Philadelphia

Жінки-мироносиці

 «Ісус, скрикнувши сильним голосом, віддав духа» на хресті (Мт. 27, 50). Під хрестом стояли жінки, які 
ходили з Ісусом ще з Галилеї і служили Йому: Марія Магдалина, Марія мати Якова та Йосифа, й мати 
синів Заведея (Мт. 27, 55-56). Заможний чоловік, Йосиф з Ариматеї, який був учнем Христа, відважно 
приступив до Пилата і попросив віддати йому тіло Господа. Він загорнув його в чисте полотно і поклав 
у своєму новому гробі, висіченому в скелі, та закривши його великим каменем відійшов, бо надходила 
субота.  

На світанку першого дня нового тижня Марія Магдалина та друга Марія спішили до гробу, щоб за 
поховальним звичаєм намастити тіло Ісуса  миром.  Дорогою до гробу вони відчули сильний землетрус. 
Ангел Господній зійшов з небес, відкотив камінь на гробі й сів на ньому.  Вигляд його був наче 
блискавка, а одяг білий як сніг. Сторожа при гробу від страху наче змертвіла.  

Ангел звернувся до жінок-мироносиць: «Не бійтесь: знаю бо, що ви шукаєте Ісуса розіп'ятого. Нема 
його тут, бо він Воскрес, як ото сам прорік» (Мт. 28, 5-6). Ісус Христос Воскрес!  Якою ж то радістю 
мали наповнитися їхні серця!

Ангел сказав побожним жінкам-мироносицям: «Ходіть, гляньте на місце, де він лежав. Та біжіть 
притьмом, скажіть його учням, що ві воскрес із мертвих» (Мт. 28, 6-7).  Жінки-мироносиці були першими, 
які побачили порожній гріб, почули новину: «Він Воскрес!» Вони не затаїли цю радісну вістку, але 
поділилися нею з апостолами.  

Наша Церква вшановує цих побожних жінок у другу неділю після Воскресіння. На іконі жінки-мироносиці 
зображені біля порожнього гробу. Керигма, віра ранньої Церви в Воскресіння Господа, засновувалася 
на свідченнях порожнього гробу і об'явленнях Воскреслого Господа.  

 У тропарі неділі мироносиць 
ми чуємо: «Ангел при гробі 
з'явився жінкам мироносицям 
і кликнув: Миро належить 
мерцям, а Христос не знає 
тлінности! Тому кличте: 
Воскрес  Господь, що подає  
світові велику милість». 

Ми, всі християни, маємо 
мати таку саму міцну 
віру, як Йосиф з Ариматеї 
та жінки-мироносиці, й 
готовність служити нашому 
Воскреслому Господу і 
Вседержителю. 

Христос Воскрес!

Âсечесний отець 
Юрій Âорщак
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Baskets for the Needy

Amarilis and Anali Rodriguez, two Assumption 
Catholic School alumni, saw the need in their 
community of Perth Amboy and wanted to help 
make a difference. They have been hosting 
donation drives to collect nonperishable goods 
throughout the Lenten season. This Monday, the 
Ukrainian Catholic Church of the Assumption  in 
Perth Amboy, NJ  contributed enough donations 
to provide twenty baskets to families in need for 
Easter. Amarilis and Anali are so thankful to the 
parish and their The Alma Mater for the continued  
support and generosity.
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8 квітня 2018 p.

Христос Воскрес!

Дорогі друзі,

П р о д о в ж у ю ч и 
святкувати величний 
празник святого 
В о с к р е с і н н я , м и 
відчуваємо радість 
та щастя, бо Ісус 
дає нам надію. Ця 
надзвичайна радість 
та втіха в наших 
серцях не повинна 
бути тимчасовою. 
Ми мусимо кожного 
дня радісно ділитися 
доброю новиною 
Христової перемоги 
над смертю та гріхом.
Цю вістку надії ми не 
можемо звіщати тільки 
для наших парохіян, 
друзів, родини, 
але також нашим 
незнайомим і навіть 
нашим ворогам.

Протягом Пасхального 
сезону ми чуємо 
повчання з книги 
святого Луки: «Діяння 
апостолів». Після 
Воскресіння апостоли 
продовжували місію 
Ісуса: навчали, 
проповідували, зціляли 
та хрестили в ім‘я 
Христа.Цю місію ми 
повинні продовжувати і 
сьогодні.

Апостоли були 
переслідувані, але вони 
ніколи не зреклися 
своєї місії. Ми також не 
повинні боятися, або 
перестати
нашу місію, тому що 
на нашому шляху ми 
можемо зустрітися 
з неспокоєм та 
випробовуваннями .
Ніщо не повинно нас 
зупинити.Ісус дає нам 
силу продовжувати 
Його місію.

Найкращу пораду дає 
нам святий апостол 
Павло якраз тоді,коли 
можливо ми маємо 
намір вживати силу, 
агресію до тих, які проти 
нашої місії.Натомість ми 
повинні знайти інший 
підхід та бути щедрими, 
м и л о с е р д н и м и , 
м и р о л ю б и в и м и 
люблячими.

Святий Павло в 
своєму першому листі 
до Коринтян каже:» 
Любов довготерпелива, 
любов лагідна, вона 
не заздрить, любов 
не чваниться, не 
надимається, не 
бешкетує, не шукає 
свого, не рветься до 
гніву, не задумує зла;не 
тішиться, коли хто чинить 
кривду, радіє правдою; 
все зносить, усе 
вірить,усього надіється, 
все перетерпить. Любов 
ніколи не минає.» (1до 
Коринтян13:4-7)

Дорогі друзі,

Нехай милосердя, 
любов та мир 
Воскреслого Господа 
нашого Ісуса Христа 
буде з вами протягом 
цього Пасхального 
сезону і завжди.

Амінь.

Saint Basil Academy presents The 
Broadway Musical HAIRSPRAY

Performance Dates:
Friday, April 13, 2018 @ 7pm

Saturday, April 14, 2018 @ 7pm
Sunday, April 15, 2018 @ 2pm 

Saint Basil Academy
711 Fox Chase Road

Jenkintown, PA  19046
(215)885-3771  

Purchase tickets online at: https://www.
stbasilacademy.org/product/hairspray-tickets/    

Паломництво Української Католицької 
Церкви до Ñвятої 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.

«Бóдьте 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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5 PM

 
EASTER DINNER “SVIACHENE” CELEBRATION 

 

                  _ 
 

                              CHRYSTOS VOSKRES! 
 
Father Myron Myronyuk and his Parish Family of Scranton’s Saint Vladimir 
Ukrainian Greek Catholic Church will conduct their annual Easter Dinner 
“Sviachene” celebration on Sunday, April 15, 2018, beginning at 12:15pm in 
the Parish Center at 428 North Seventh Avenue. Dinner will consist of 
Ukrainian borshch, ham,  kobasa, red horseradish, holubchy, potato salad, 
rye bread, rolls, dessert and  beverages. Takeouts available by advance order - 
must be picked up promptly between 11:30am and 12 noon. 
 
A theme basket and 50/50 raffle will be available. 
 
Admission: $13.00 adults; $8.00 students; age 5 and under free. 
 
Advance reservations only - no tickets at the door. For reservations contact 
Maria Black at 570 503-1514. Deadline is Monday, April 9. 
 
Divine Liturgy is celebrated on Sundays at 10:30am. 
 
Everyone is invited to our welcoming church and at our table! 

Parish activities at St. Stephen UCC in Toms River, NJ 

Honoring Ukraine’s greatest poet and national hero, Taras Shevchenko at St. 
Stephen Ukrainian Catholic Church, Toms River, NJ with Fr. Volodymyr Popyk.

Phone:215-780-1227 

E-mail: basilcenter@stbasils.com 

www.basilcenter@stbasils.com 

710 Fox Chase Road Jenkintown, PA 

For more information contact 
Basilian Spirituality Center 

Organization Second Course in the Catechist Formation 
Program—Eastern Spirituality  (12 Hours) 

How Do We Worship? Is the second course in a series of our Cate-
chist Formation Program in Eastern Spirituality. The course covers 
topics of the liturgical worship, prayer, private prayer, the Liturgical 
Year, liturgical space and time and the Mysteries (Sacraments) . 

Presenter: Anne Laszok, OSBM  

HOW DO WE WORSHIP? 
AND WHAT SHALL WE TEACH 
THEM? 

Saturday, April 21, 2018 
Saturday, April 28, 2018 
9:00 AM — 4:00 PM  
BASILIAN SPIRITUALITY CENTER 

 

Students are asked to bring 
their catechisms and their 
lunch. Fee: free will offering. 

 

Register by  April 18. on line 
or by phone. 



8 êâ³òíÿ 2018 p.  28

The Shroud of Turin Exhibit at St. Stephen UCC in
 Toms River, NJ March 15-20, 2018

Parish Ukrainian School at St. Stephen UCC in Toms River, NJ

From Thursday, March 15 to 
Tuesday, March 20 a copy of 
the Shroud of Turin (Plaschanitsia) 
was on display at St. Stephen 
Ukrainian Catholic Church, Toms 
River, NJ. Father Volodymyr 
Popyk spoke about the Shroud 
every day during that period.   All 
parishioners and non-parishioners 
were invited to visit this special 
event in our parish. 

Fr. Volodymyr Popyk and parishioners are 
very happy to have a Ukrainian School at 
the parish. The children have  a very good 
opportunity to study Ukrainian language 
and to be educated religiously by the 
pastor of the parish Rev. Volodymyr Popyk. 
We welcome children to our school. We 
are located at 1344 White Oak Bottom 
Rd., Toms River, NJ 08755. For more info 
please call 732-505-6053 
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ЗАЗНАЧТЕ ДАТУ В КАЛЕНДАРІ 2018 Р. 

 

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.  

23 ТРАВНЯ  У СЕРЕДУ 23-ОГО ТРАВНЯ Ц.Р. О 9:30 РАНКУ В НАШІЙ КАНЦЕЛЯРІЇ В ФІЛАДЕЛЬФІЇ ВІДБУДЕТЬСЯ  
  ВЕСНЯНА КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ СВЯЩЕНИКІВ.  

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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Bishop Vasyl and Fr. Taras Lonchyna with 
First Confession students

Bishop Vasyl with the Bibly Study group

Bishop Vasyl with the Ukrainian School 
Younger Group

Bishop Vasyl Tuchapets during the retreat.

Екçарх Харківський провів Âеликопосні реколекції ó 
Трентоні (штат Нью-Дæерсі, ÑША)

19 березня 2018 p.

16-18 березня Владика 
Василій, Екзарх 
Харківський проводив 
реколекції для українців 
у Трентоні, штат Нью-
Джерсі (США) в храмі 
св. Йосафата УГКЦ.

 Дні духовної віднови 
були присвячені темі 
віри і відбулися на 
запрошення пароха о. 
Тараса Лончини. В ході 
реколекцій Владика 
Василій відвідав 
українську суботню 
школу, де поспілкувався 

з учнями та вчителями. 
У суботу ввечері Екзарх 
Харківський зустрівся з 
місцевою молоддю.

http://ugcc.kharkiv.ua/
ekzarh-harkivskyj-proviv-
velykoposni-rekolektsiyi-
u - t ren ton i - sh ta t -nyu-
dzhersi-ssha/
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Екзарх Харківський Владика 
Василій перебуває у США.

19 березня Владика Василій 
зустрівся з Преосвященним 
Стефаном (Сорокою), 
архиєпископом і митрополитом 
Філадельфійський та 
Преосвященним Андрієм 
(Рабієм) єпископом-помічником 
Філадельфійської архиєпархії. У 
ході зустрічі Екзарх Харківський 
відвідав Архиєпархіяльний музей.

(Фото праворóч:) o. Тарас 
Лончина, Âладика Âасиль 

Тóчапець, Ìитрополит- 
Архиєпископ Ñтефан Ñорока, 

Âладика Андрій Рабій та 
о. Олександр Дóменкo в 
Українській Католицькій 

Катедрі Непорочноãо Зачаття в 
Філадельфії, Пенс.

(Фото ліворóч:) 
Âладика Âасиль 

Тóчапець 
відвідóє Ìóçей 
«Ñкарб віри».

Treasury of Faith Museum

(215) 627-3389

tofmuseum@ukrcap.org

Екçарх Харківський відвідав Філадельфійськó 
архиєпархію та Ñтемфордськó єпархію ÑША 

(Продовæення на ст. 32)
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Наступного дня Владика 
Василій побував у 
Стемфордській єпархії. 
Екзарх Харківський 
молився Хресну Дорогу 
у храмі свв. Петра 
і Павля у м. Спрінк 
Веллі, парохом там 
є митр. прот. о. Іван 
Терлецький. Опісля 
архиєрей звернувся до 
присутніх із пастирським 
словом про молитву, її 
значення та важливість 
у житті кожного.

21 березня Владика 
Василій разом з о. 
Іваном молилися 
Святу Літургію у 
Провінційному домі 
Сестер Служебниць 
НДМ у Слоцбурзі. Після 
зустрічі із с. Катериною 

Bishop Vasyl visits with Sr. Kathleen 
Hutsko, SSMI, Provincial Superior, 

at the Sisters Servants of Mary 
Immaculate in Sloatsburg, NY with  
Rt. Rev. Mitred Msgr. John Terlecky

Bishop Vasyl visits St. Basil’s Seminary 
with Bishop Paul Chomnycky, OSBM

Екçарх Харківський відвідав Філадельфійськó 
архиєпархію та Ñтемфордськó єпархію ÑША 

(продовæення ç попередньої сторінки)

– Провінційною 
настоятелькою та 
спільнотою сестер, 
Екзарх Харківський 
відвідав правлячого 
єпископа – Владику 
Павла (Хомницького) 
у м. Стемфорді. Там 
Владика Василій 
ознайомився з історією 
Єпархії в єпархіальному 
музеї, також зустрівся 
з о. Романом 
Малярчуком, ректором 
Духовної семінарії св. 
Василія, священиками 
та семінаристами.

h t tp : //ugcc . khark i v .
ua/ekzarh-harkivskyj-
v idvidav-f i ladelf i jsku-
a r h y y e p a r h i y u - t a -
stemfordsku-yeparhiyu-
ssha-foto/

Катедра, Філадельфія
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Âідновлено Каплицю Ñв. Андрія Первоçваноãо на оселі 
ОДÂУ ім. О. Ольæича

Каплиця — це 
додаткове місце 
Богослужіння. Це є 
свого роду палатка в  
нутрі церкви, окрема 
забудова або кімната із 
святилищем призначена 
для почитання Бога 
та всього небесного 
простору.

Малої величини 
каплиці будовані, 
по більшій часті, в 
початках 14-го століття 
індивідуалами для своїх 
приватних богослужб 
як рівно ж і для потреб 
королівського буття.

Одне із подібних 
молитовниць ім. Св. 
Андрея Первозваного 
знаходиться на оселі 
ОДВУ ім. О. Ольжича 
в Лігайтоні ПА.  Коли 
закуплено оселю в 
1957р. Центральною 
Управою ОДВУ в 

пляні було побудувати 
каплицю, щоб в неділі 
поселенці, таборовики 
та гості мали 
можливість прославляти 
Всевишнього. Із 
здатністю та зусилями 
тодійшних членів ОДВУ 
в 1963р на посілости 
оселі побудовано 
каплицю св. Андрея 
Первозваного.   Від 
початкових років 
каплиці нею займався 
с.п. Стефан Селешко.  
І ще по сьогоднішний 
день, окрім св. Літурггії 
в каплиці відбуваються  
весілля.     

Тут слід зазначити, що 
до теперішнього часу, 
в цій каплиці значна 
кількість українського 
духовенства ключаючи 
єпископів та 
митрополитів, мала 
нагоду відправляти 
Богослужби та своїми 

проповідями доносити 
до висот небесного 
простору нашу вірність 
і ціль наших змагань.

В продовж років 
каплицю відновлялося, 
коли була потреба, 
а в 2017р відбувся 
її тотальний ремонт, 
перероблено підлогу 
і дано нові хідники. 
Встановлено  новий 
престіл подарований 
У к р а ї н с ь к о ю 
К а т о л и ц ь к о ю 
Архиепархиєю, за 
що Центральна 
Управа ОДВУ вдячна 
М и т р о п о л и т о в і 
Стефанові Сороці 
за цей  дар.  Велика 
подяка Фундациї 
«Спадщина» в Чікаго 
за відновлення каплиці 
зі зовні.  Вишивка 
прекрашує ісони, 
престіл, ітп. Подяка 
Ірині (Орисі) Пастушак,  
котра вишила рушники, 

обруси і все що потрібно 
до каплиці.  Рівнож 
і всім жертводавцям 
котрі спричинилися до 
відновленя каплиці. Хай 
Вас Бог благословить!  

В  неділі під час літний 
сезон  (8-го липня до 
1-го вересня, 2018р.) о. 
Володимир Баран парох 
УКЦ св. Володимира 
в Палмертоні, ПА 
відправляє Св. 
Літругію.  Просимо 
всіх продовжувати 
в і д в і д у в а т и 
цю відновлену 
молитовницю в даному 
часі, щоб Всевишній 
відчув потребу 
нашого з’єднання, 
що дасть нам силу 
перемоги над всякими 
непорозуміннями.

Прес-Служба ОДВУ



 
 
Nativity of the Blessed Virgin Mary Ukrainian 
Catholic Church 
504 Summit Avenue 
Reading, Pa. 
March 26-April 9 
For more information phone 610- 376-0586 
 
St. Andrew Parish Mission 
1834 Lititz Pike 
Lancaster, Pa. 
April 8 
For more information phone 610- 376-0586 
 
Holy Ghost Ukrainian Catholic Church 
315 Fourth Street 
West Easton, Pa. 
April 9 – 16 
For more information phone 610-252-4266 
 
St. John the Baptist Ukrainian Catholic 
Church 
1343 Newport Avenue 
Northampton, Pa. 
April 16-23 
For more information phone 610-262-4104 
 
St. Josaphat Ukrainian Catholic Church 
1826 Kenmore Avenue 
Bethlehem, Pa. 
April 23 – 30 
For more information phone 610-865-2521 
 

The Icon and Relics of Blessed Bishop-Martyr Mykola 
Charnetsky, CSs.R will be venerated in the parishes of 
the Lehigh-Schuylkill Deanery of the Ukrainian Catholic 
Archeparchy of Philadelphia from March 26, 2018 to 
June 4, 2018.  The schedule is listed below. 
 
Blessed Bishop-Martyr Mykola Charnetsky, C.Ss.R, 
known as “the healer of souls” was beatified by St. John 
Paul II on June 27, 2001 in Lviv, Ukraine, and is 
commemorated by the church on June 27. 
 
He was arrested by the NKVD, the secret police of Josef 
Stalin on April 11, 1945 and sentenced to six years of 
hard labor in Siberia.  Terminally ill, in 1956, he was 
permitted to return to western Ukraine, where he secretly 
continued to fulfill his episcopal obligations in 
underground church of the catacombs. 
 
As a consequence of his sufferings, he died a martyr for 
the faith on April 2, 1959 in Lviv, and is known as “the 
healer of souls’ by the faithful.  
 
 
St. Vladimir Ukrainian Catholic Church 
101 Lehigh Avenue 
Palmerton, Pa. 
April 30 - May 7 
For more information phone 610-826-2359 
 
St. Anne Ukrainian Catholic Church 
1545 Easton Road 
Warrington, Pa. 
May 7-May 14 
For more information phone 215-343-0779 
 
Presentation of Our Lord Ukrainian Catholic 
Church 
1564 Allentown Road 
Lansdale, Pa. 
May 14-21  
For more information phone 215-343-0779 
 
St. Michael’s Ukrainian Catholic Church 
427 West Walnut Street  
Pottstown, Pa. 
May 21- May 27  
For more information phone 610-933-5453 
  
Ss. Peter and Paul Ukrainian Catholic Church 
472 Emmett Street 
Phoenixville, Pa. 
May 27- June 4 
For more information phone 610-933-5453  
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The Replica of the Shroud of 
Turin will be on display in the 
following locations as listed. 
 
March 23-May 10, 2018 
Ukrainian Catholic Cathedral of the 
Immaculate Conception 
830 North Franklin Street 
Philadelphia, Pa. 19123 
For more information phone 215-922-2845  
 
May 11-May 28, 2018 
Transfiguration of Our Lord Ukrainian Catholic 
Church 
240 Center Street 
Nanticoke, Pa. 18634 
For more information phone 570-735-2262 
 
Sunday, September 30, 2018 
Annual  Pilgrimage to the Mother of God 
Sisters of St. Basil the Great  
710 Fox Chase Road 
Fox Chase Manor, Pa. 19046 
For more information phone 215-780-1227 
 
Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka procured 
this 9th Vatican sanctioned replica of the Turin 
Shroud, which measures 14.3 feet by 3.7 feet in 2010 
for the Philadelphia Ukrainian Catholic 
Archeparchy of Philadelphia.   
 
The Shroud of Turin is the most analyzed artifact in 
the world yet remains a mystery. The 14-foot long 
linen cloth that has been in Turin Italy for over 400 
years and bears the faint front and back image of a 
5’10” bearded, crucified man with apparent 
wounds and bloodstains that match the crucifixion 
account as recorded in the Bible.  
   
Millions of people over the centuries have believed 
it to be the actual burial shroud of Jesus of 
Nazareth. The historical trail of the Shroud trails back 
through Italy, France, Asia Minor (modern day 
Turkey) and may have originated in the Middle East 
according to botanical evidence.  
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Дорогі брати й сестри, 
благодатної вам Пасхи!

Ісус воскрес із мертвих. 
Христос воскрес!

По всьому світі у Церкві 
відлунює це звіщення, 
разом із піснепівом 
“Алилуя”: Ісус є Господь, 
Отець воскресив Його 
і Він назавжди живий 
посеред нас. Алилуя!”.

Сам Ісус наперед 
провістив Свою 
смерть і воскресіння 
за допомогою образу 
зерна пшениці. Він 
казав: «Пшеничне 
зерно, коли не впаде 
на землю і не завмре, 
залишиться саме-одне; 
коли ж завмре, то 
рясний плід принесе» 
(Ів 12,24). Ось, саме 
це і трапилося: Ісус, 
пшеничне зерно, посіяне 
Богом у борознах 
землі, померло, вбите 
гріхом світу; два дні 
перебувало в гробі; але 
ця Його смерть вміщала 
всю могутність Божої 
любові, яка вирвалася 
назовні та явилася 
третього дня, того 
самого, який святкуємо: 
в Пасці Христа Господа.

Ми, християни, віруємо 
та знаємо, що Христове 
воскресіння – це 
справжня надія світу, 

яка не розчаровує. Це 
сила пшеничного зерна 
– ота сила любові, яка 
знижується та віддається 
до кінця, і яка дійсно 
оновлює світ. Ця 
сила також і сьогодні 
приносить плід в 
борознах нашої історії, 
позначеної багатьма 
несправедливостями 
та насильствами. 
Приносить плоди надії 
та гідності там, де існує 
нужда та виключення, 
де є голод та немає 
роботи, серед біженців 
та шукачів притулку, 
часто відкинених 
актуальною культурою 
відкинення немов 
непотребу, серед жертв 
торгівлі наркотиками, 
торгівлі людьми та 
рабства наших часів.

І сьогодні ми просимо 
плодів миру для всього 
світу, починаючи 
від улюбленої та 
скривавленої Сирії, 
населення якої 
виснажене війною, якій 
не видно кінця. В цю 
Пасху нехай же світло 
Воскреслого Христа 
просвітить сумління всіх 
політичних та військових 
керівників, аби без 
зволікань покласти 
край триваючому 
винищенню, щоб 
було пошановане 
гуманітарне право 
й були вжиті заходи 
для полегшення 

доступу до допомоги, 
якої ці наші брати 
й сестри терміново 
потребують, одночасно, 
запевнюючи відповідні 
умови для повернення 
перемішених осіб.

Плодів примирення 
випрошуємо для 
Святої Землі, що 
також і цими днями 
зранена відкритими 
конфліктами, які не 
щадять беззбройних, 
для Ємену та всього 
Близького Сходу, аби 
діалог та взаємна 
пошана переважили над 
поділами і насильством. 
Нехай же наші брати 
й сестри в Христі, які 
часто зазнають сваволі 
та переслідувань, 
зможуть бути світлими 
свідками Воскреслого 
та перемоги добра над 
злом.

Цього дня випрошуємо 
плодів надії для тих, 
які прагнуть гіднішого 
життя, насамперед, 
у тих частинах 
А ф р и к а н с ь к о г о 
континенту, що 
страждають від голоду, 
місцевих конфліктів 
та тероризму. Нехай 
же мир Воскреслого 
зцілить рани в 
Південному Судані: 
відкриє серця на діалог 
та взаєморозуміння. 
Не забуваймо про 
жертви цього конфлікту, 

насамперед, про дітей! 
Нехай не забракне 
солідарності з багатьма 
людьми, змушеними 
залишити свої землі, 
та позбавленими 
найнеобхіднішого для 
життя.

Плодів діалогу 
випрошуємо для 
Корейського півострова, 
аби переговори, 
що саме тривають, 
сприяли гармонії та 
примиренню регіону. 
Нехай же ті, на кому 
лежить безпосередня 
відповідальність, діють 
мудро та розсудливо 
задля сприяння 
добру корейського 
народу та збудування 
взаємин довіри в лоні 
міжнародної спільноти.

Плодів миру просимо 
для України, аби 
зміцнювалися кроки 
на користь згоди 
та були полегшені 
можливості для 
здійснення гуманітарних 
ініціатив, яких потребує 
населення.

Плодів розради 
випрошуємо для 
в е н е с у е л ь с ь к о г о 
народу, що, як пишуть 
його пастирі, живе на 
своєрідній “чужині” у 
власній країні. Нехай 
же силою Воскресіння 

Âеликоднє послання «Urbi ed Orbi» 
Папи Франциска 2018 рокó

(Продовæення на ст. 37)
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Господа Ісуса він 
зможе віднайти 
справедливий, мирний 
і людяний шлях для 
того, щоб якнайшвидше 
вийти з політичної та 
гуманітарної кризи, 
яка його терзає, і 
нехай не забракне 
гостинності й допомоги 
для тих його дітей, які 
змушені покинути свою 
батьківщину.

Нехай же Воскреслий 
Христос принесе плоди 
нового життя дітям, які 
з причини війн і голоду 
зростають без надії, 
позбавлені освіти й 

медичної допомоги, 
а також для похилих 
віком, відкинених, немов 
непотріб, егоїстичною 
культурою, яка відсуває 
набік того, хто не є 
«продуктивним».

Плодів мудрості 
випрошуємо для тих, 
які в усьому світі 
мають політичну 
відповідальність, аби 
вони завжди шанували 
людську гідність, з 
посвятою віддавалися 
на служіння спільному 
добру й забезпечували 
розвиток і безпеку 

своїм громадянам.

Дорогі брати й сестри,

також і до нас, як і до 
жінок, що прибігли до 
гробу, звернене це 
слово: «Чому шукаєте 
живого між мертвими? 
Його нема тут: він 
воскрес!» (Лк 24,5-6). 
Смерть, самотність і 
страх вже не є останнім 
словом. Існує слово, 

Âеликоднє послання «Urbi ed Orbi» ...

завершення Хресної 
дороги, 18 квітня 2003). 
Силою Божої любові 
воно «перемагає 
зло, змиває провини, 
повертає грішникам 
невинність, радість – 
пригнобленим, розвіює 
ненависть, підкоряє 
могутніх, поширює згоду 
та мир» (Пасхальне 
Послання Exultet).

Благодатної всім Пасхи!

(продовæення ç попередньої сторінки)

(Продовæення на ст. 37)

Глава УГКЦ на Квітнó неділю: «Ìайбóтнє України 
çалеæить від тоãо, якоãо царя ви сьоãодні собі оберете»

1 квітня 2018 p.

Наша сила, сила 
нашого народу не в 
конях чи колісницях 
сучасного світу. Навіть 
не в домовленостях чи 
угодах сильних світу 
цього. Бо сьогодні сам 
Бог приходить до нас. Він 
є той, у кому є джерело 
життя, відродження і 
воскресіння кожної 
людини. Життя і 
воскресіння України. 
Про це сказав Отець і 
Глава Української Греко-
Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав 
під час проповіді до 
вірних на Квітну неділю 

в Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового 
1 квітня 2018 року.
Як пояснив проповідник, 
сьогодні Церква святкує 
одне з найбільших 
християнських свят – 
свято входу Господнього 
в Єрусалим. Того входу, 
який безпосередньо 
впроваджує нас у 
Страсний тиждень. 
За кілька днів ми 
будемо учасниками 
пасхального таїнства: 
розп'яття, смерті, а 
відтак воскресіння 
Господа і Спаса нашого 
Ісуса Христа.

Як ми чуємо у слові 

Священного Євангелія, 
шість днів перед своїми 
страстями Христос 
урочисто входить 
у Єрусалим. Його 
найперше зустрічає 
молодь, яка виходить на 
зустріч з пальмовими 
гілками і вітає Його як 
переможця.

Але який зміст 
сьогоднішнього свята? 
«Сьогоднішнє свято 
відповідає на одне 
життєве питання, яке 
собі ставили ізраїльтяни 
ще в часи старозавітної 
Пасхи, коли вони 
виходили з дому неволі, 
коли опинилися між 

одною смертю – з 
рук фараона і другою 
смертю – з голоду і 
спраги серед пустелі. 
І тоді вони питали 
Мойсея: А чи є наш 
Бог з нами? І все те, 
шо ми читаємо про 
старозавітну Пасху є 
начебто відповіддю Бога 
на це фундаментальне 
питання людини. …І 
якщо ми вчитаємося у 
книги Старого Заповіту, 
там ми почуємо ясне 
слово, що справжнім 
царем Ізраїлю, від кого 
залежить життя, захист, 

(Продовæення на ст. 38)

яке йде далі і яке 
може вимовити 
лише Бог: це 
слово Воскресіння 
(пор. Іван Павло 
ІІ, Слово на 

http://uk.radiovaticana.va/
news/2018/04/01великоднє_
послання_«urbi_ed_orbi»_
папи_франци с ка_2018_
року/1369361
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спасіння, перемога над 
ворогами, не є людина, 
навіть не земний 
володар, але є Бог. 
Він є царем Ізраїлю. 
Єдиний Бог є той, хто 
є життєвою силою, 
перемогою, життям і 
завтрашнім днем свого 
народу», – запевнив 
Предстоятель.

Ось тому, наголосив 
Б л а ж е н н і ш и й 
Святослав, слово 
«осанна», яке означає 
«спаси нас» показує 
нам, звідки приходить 
той порятунок – тільки 
від Бога. «Хто є той, хто 
гряде в ім'я Господнє? 
Хто є той, хто приносить 
нам оцю життєву 
силу? Ним є сам Син 
Божий – Бог, який став 
людиною. І сьогодні 
Він як довгоочікуваний 
месія приходить до 
своєї столиці. Ось 
чому сьогодні так усі 
радіють», – відзначив 
Глава УГКЦ.

Коли ми чуємо про 
ці події, зауважив 
проповідник, які 
відбувалися дві тисячі 
років тому в Єрусалимі, 
ми відчуваємо, що ця 
історія є про нас з 
вами. «Наш народ, – 
сказав духовний лідер 
греко-католиків, – 
сьогодні теж, подібно 

до старозавітного 
Ізраїлю є у своїй 
пасхальній дорозі. Ми 
начебто теж вкотре є в 
лабетах якихось дивних 
історичних обставин між 
одною смертю і іншою. 
Чи нам вертати назад? 
Чи нам іти вперед? 
Звідки є сила України, 
українського народу? 
Звідки сьогодні брати 
силу українській молоді? 
На кого опертися? 
Хто є джерелом 
життя і певністю у 
завтрашньому нашого 
народу, Церкви, 
України? Сьогодні 
єрусалимська молодь 
дає нам, молодій Україні, 
відповідь на це питання. 
Бо тільки Христові 
належить сьогодні 
з єрусалимськими 
юнаками співати: 
Осанна».

Але як важливо, 
вважає Предстоятель, 
нам сьогодні зробити 
свій вибір! «Бо ми 
будемо бачити, як за 
кілька днів книжники і 
фарисеї перед Пилатом 
зроблять інший вибір. 
Вони відречуться того 
Бога, який є їхньою 
скелею, і скажуть 
Пилатові: Розіпни Його, 
бо в нас немає царя, 
крім Кесаря.
«Кожного дня ми так 
само маємо спокусу 

радше покластися на 
синицю в руках, ніж на 
силу, яка приходить з 
небес. Правильнішою 
нам часто виглядає 
якась земна логіка, 
людські угоди, усе те, 
що дає людині відчувати 
себе впевненою, самій 
собі будувати своє 
майбутнє. Але рано 
чи пізно ми побачимо, 
що ця ілюзія буде лише 
причиною наступних 
страждань», – 
відзначає Блаженніший 
Святослав.

Тому, закликав 
проповідник, сьогодні 
йдучи за Христом, 
співаймо Йому: Осанна! 
Беручи ту силу, радість 
і надію, яку Він подає 
сьогодні нам.

Та особливо Глава 
Церкви в це свято 
звернувся до молоді. 
«Зробіть правильний 
життєвий вибір, не дайте 
себе обманути жодним 
людським марним 
надіям. Почуймо того 
самого царя Давида, 
який каже нам: Не 
надійтеся на князів 
людських, бо в них 
немає спасіння. Христос 
для вас сьогодні є 
викликом, бо Він кличе 
вас за собою. Він є 
вашим покликанням, 
на яке не завагайтеся 

відповісти «так» і піти 
за Ним. Покладіть 
до Його ніг свої мрії, 
свої бажання, бо ви, 
українська молоде, є 
молодими галузками 
на тисячолітній кроні 
українського народу. 
Ви є знаком того, що 
Україна жива, вона 
є і буде. Але її життя 
залежатиме від того, 
якого царя ви собі 
сьогодні оберете», – 
наголосив Глава УГКЦ.

«Прийміть сьогодні 
Христа, – закликав 
духовний лідер, – бо ці 
галузки, які ми сьогодні 
будемо посвячувати, 
є знаком того, що ви 
це хочете зробити. Не 
просто посвятити якусь 
матеріальну річ, а у 
своїх руках тримати 
символ перемогти 
над смертю, знаком 
того, що ви приймаєте 
Христа, який входить у 
ваше життя».

У кінці Літургії Глава 
Церкви освятив галузки, 
які вірні принесли з 
собою.

 
Департамент інформації 
УГКЦ

h t t p : / / u g c c . t v / u a /
media/82388.html

Глава УГКЦ на Квітнó неділю: «Ìайбóтнє України 
çалеæить від тоãо, якоãо царя ви сьоãодні собі оберете»

(продовæення ç попередньої сторінки)
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«Тоãо, хто довãо спить çранкó, настиãне біда, лихо і 
вбоãість», — Блаæенніший Ñвятослав

П'ятниця, 23 березня 
2018 p.

В українській мові є 
чудовий вислів, який 
влучно описує «розрив» 
між багатими і бідними, 
зокрема і в українському 
суспільстві: ситий 
голодному не товариш. 
А й справді: які чинники 
роблять нас багатими, 
а які бідними? І чи 
завжди невтомна праця 
є запорукою нашого 
достатку? 

Зокрема на ці питання 
відповів Отець і Глава 
Української Греко-
Католицької Церкви 
під час ефіру програми 
«Відкрита Церква» 
на тему «Бідність і 
багатство».

«Священне Писання, 
зокрема Книга 
Мудрості, дуже 
багато нам говорить 
про лінь. Очевидно, 
що лінь є великою 
бідою! Це своєрідне 
павутиння, яке зв’язує 
і паралізує людину, 
не дає можливості їй 
розвиватися. Лінива 
людина не тільки 
не здобуде нічого 
матеріального, а й 
навіть те духовне, що 
має, дуже легко може 
втратити», — зазначив 
Предстоятель УГКЦ.

На його думку, коли ми 
говоримо про культуру 
праці, то потрібно 
цінувати й працьовитість! 
На жаль, за його 
с п о с т е р е ж е н н я м и , 
повага до людей праці в 
Україні стрімко падає... 
Людська праця швидко 
знецінюється.

«Нерідко люди шукають 
швидкого, а деколи 
навіть кримінального 
виду збагачення, 
хизуючись цим перед 
іншими громадянами 
та друзями. А ми часто 
не розуміємо цінності, 
як говорив Андрей 
Шептицький, цієї 
мурашиної щоденної 
праці. Як вважав 
митрополит, саме 
завдяки такій праці 
рухається народ!» — 
підкреслив духовний 
лідер греко-католиків.
Однак є ще інші 
виклики, які стоять 
перед бідністю, — це 
невміння правильно 
розпоряджатися своїм 
багатством. Варто 
згадати навіть притчу 
про блудного сина. 
Батько дав частину 
спадку своєму сину, а 
той пішов у чужу землю, 
жив блудно і розтратив 
спадок, усе те майно, 
яке дав йому батько.

«Ми звикли чи часто 

хочемо жити за 
чужий рахунок. Ми не 
вміємо узгоджувати 
свої видатки зі своїми 
прибутками. Не вміємо 
бути ощадливими у 
щоденних витратах. 
Тому є багато різних 
небезпек, які чекають 
на нас. Якщо ми, як 
суспільство будемо 
жити за чийсь рахунок 
(завжди будемо 
позичати якісь кошти 
у МВФ) чи будемо 
очікувати, що якісь 
багаті країни нас 
утримуватимуть або що 
вони нам щось винні (бо 
ми такі гарні, культурні 
та відкриті) — то ця 
ілюзія, де-факто, раніше 
чи пізніше обернеться 
для нас великим лихом, 
великою бідою», — 
наголошує Глава 
Церкви, говорячи про 
інші причини бідності.

«Як зазначено в Книзі 

Мудрості, того, хто довго 
спить зранку, настигне 
біда, лихо і вбогість. 
Тому плекаймо культуру 
праці, уміймо не тільки 
здобувати багатство, 
не тільки виробляти 
необхідні блага, а 
й правильно ними 
розпоряджатися!» — 
наголосив Блаженніший 
Святослав.

Департамент інформації 
УГКЦ

h t t p : / / n e w s . u g c c .
u a / v i d e o / n a m _
p o t r % D 1 % 9 6 b n o _
p l e k a t i _ k u l t u r u _
p r a t s % D 1 % 9 6 _
t a _ v m % D 1 % 9 6 t i _
z d o b u v a t i _
b a g a t s t v o _ a _ y _
t a k _ s a m o _ t r e b a _
p r a v i l n o _ n i m i _
rozporyadzhat isya__
blazhenn%D1%96shiy_
svyatoslav_82289.html



 

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

THE WAY Staff
Ms. Teresa Siwak, Editor; 

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

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

Established 1939

8 êâ³òíÿ 2018 p.  40

ДÂІ НАЙДАÂНІШІ ПИÑАНКИ ×АÑІÂ КИЇÂÑЬКОЇ РУÑІ 
ПОКАЗАЛИ У ЛЬÂОÂІ

3 квітня 2018 p. 

У Львові 2 квітня 
презентували дві 
найдавніші писанки 
періоду Київської 
Русі приблизно ХІ-
ХІІІ століття, що 
зберігаються у фондах 
а р х е о л о г і ч н о г о 
музею Львівського 
університету імені Івана 
Франка.

Як повідомляє Радіо 
Свобода, знайдені 
вони у повоєнні роки, 
наприкінці 40-х років 
ХХ століття, у Львівській 
області, на території 
давнього Плісненська – 
слов’янського городища 
ІХ-Х століть. Сьогодні 
археологи вкотре 

перед Великодніми 
святами виставили їх на 
огляд.
«Є ще одна писанка 
цього періоду, третя, 
але вона зберігається 
у Краківському музеї. 
У Галичині, окрім 
Плісненська, такі писанки 
відомі у Звенигороді, що 
на Львівщині. Це типова 
київська писанка. Вони, 
фактично, однотипні, не 
лише за орнаментом, 
але й по колористиці – 
буро-зелений колір. Це 
була важка технологічна 
робота: на отвір у 
писанці насаджувався 
стержень і ремісник від 
лінії нахилу вимальовував 
орнамент. Писанки 
покриті поливою, тобто 
спочатку робили з 

глини, потім покривали 
поливою», – розповів 
Радіо Свобода археолог 
Віталій Ляска.

Давні писанки 
брязкотять – всередині 
є глиняна кулька. Дехто 
з науковців каже, що 
це була ще й іграшка 
для дітей. Писанки, за 

оцінками фахівців, – 
унікальні. Такі писанки 
знаходять не лише 
на Київщині, але й в 
Галичині.

h t t p s : / / r i s u . o r g . ua/
ua/ i nde x /a l l _ n ew s /
cul ture/rel igion_and_
culture/70691


