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Ïàпà Фðàíциñк пðийíÿâ âіäñòàâку Аðхиєпиñкîпà і Миòðîпîлиòà 
Філàäåльфійñькîгî УГКЦ âлàäики Сòåфàíà (Сîðîки) і пðизíàчиâ 

Апîñòîльñьким àäміíіñòðàòîðîм Філàäåльфійñькîї єпàðхії 
âлàäику Аíäðіÿ (Рàбіÿ), äîòåпåðішíьîгî єпиñкîпà-пîмічíикà 

цієї àðхиєпàðхії (Вàòикàí – 16 кâіòíÿ 2018 p.)

Миòðîпîлиò Сòåфàí 
Сîðîкà

Влàäикà Аíäðій Рàбій

Зâåðòàííÿ Миòðîпîлиòà-Аðхиєпиñкîпà Сòåфàíà

У понеділок, 16 квітня, Ватиканська Служба новин оголосила, 
що Святіший Отець прийняв резиґнацію по стану здоров’я Кир 
Стефана Сороки, Архиєпископа Філадельфії для Українців 
та Митрополита Української Греко-Католицької Церкви у 
Сполучених Штатах Америки. Папа Франциск проголосив 
Філадельфійську Архиєпархію “sede vacante”. Владика Андрій 
Рабій призначений Папою Франциском Апостольським 
Адміністратором Філадельфійської Української Греко-
Католицької Архиєпархії до призначення нового Архиєрея.

Митрополит Стефан 
Сорока був призначений 
М и т р о п о л и т о м -
Архиєпископом Його 
Святістю, Папою 
Іваном Павлом ІІ, 29 
листопада 2000 року 
та інтронізованим 27 
лютого 2001 року. 
Владика Андрій Рабій був призначений єпископом-помічником 
Філадельфійської Української Греко-Католицької Архиєпархії 
Папою Франциском 8 серпня 2017 року. Владика Андрій, 
священик з нашої Архиєпархії, отримав архиєрейську хіротонію 
з рук Його Блаженства Святослава 3 вересня 2017 року у 
Соборі Святого Юра у Львові.

Ми сердечно вдячні Його Святості, Папі Франциску, Його 
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(пðîäîâæåííÿ з пîпåðåäíьîї ñòîðіíки)

Ïàпà Фðàíциñк пðийíÿâ âіäñòàâку Аðхиєпиñкîпà і Миòðîпîлиòà 
Філàäåльфійñькîгî УГКЦ âлàäики Сòåфàíà (Сîðîки) і пðизíàчиâ 

Апîñòîльñьким àäміíіñòðàòîðîм Філàäåльфійñькîї єпàðхії 
âлàäику Аíäðіÿ (Рàбіÿ), äîòåпåðішíьîгî єпиñкîпà-пîмічíикà 

цієї àðхиєпàðхії

14 червня, 2017 p.

Еміненції Леонарду Кардиналу Сандрі, префектові 
Конґрегації для Східних Церков, та Його Блаженству 
Святославу Шевчуку за їхні розуміння та співчуття. Ми 
також вдячні Святішому Отцеві за показану довіру 
Владиці Андрію Рабію у його тимчасовому призначенні 
Апостольським Адміністратором.

Скористаюся з нагоди також сердечно подякувати 
духовенству, монашеству, семінаристам та вірним 
Філадельфійської Української Греко-Католицької 
Архиєпархії. Ці сімнадцять років проведені з Вами були 
повні викликів та благословінь, деякі з них особливі 
для Філадельфійської Архиєпархії. Успіх у звершенні 
та задоволення потреб Архиєпархії та парафій був 
досягнутий завдяки позитивній та активної участі 
духовенства, монашества та вірних через діяння Божої 
ласки. Найбільш приємним для мене була особиста 
подорож у молитві та братерстві разом з духовенством, 
монашеством та вірними Архиєпархії. Кульмінаційною 
точкою мого служіння були зустрічі та пережиття я 
мав, перебуваючи серед парафіян та священиками, 
у часі літургійних відправ та парафіяльних святкувань, 
відвідини, відпусти, фестивалі та особистих розмовах. 
Посвята та любов до Церкви наших священиків, 
монашества та вірних вражали та надихали мене.

Також, я дуже вдячний за братерство та співпрацю 
моїм братам єпископам у Сполучених Штатах, з якими 
ми постійно обговорювали та вирішували потреби 

вірних, монашества та духовенства під час зустрічей. Благодать Божа щедро благословила наші 
спільні зусилля!

Воскреслий Христос вітав своїх апостолів словами, “Мир вам!” Нехай мир даний Воскреслим Христом 
характеризують і надалі нашу любов та служіння нашій Українській Греко-Католицькій Церкві. 
Пам’ятаймо один одного у молитві і просімо заступництва Божої Матері у цей час переходу в 
Філадельфійській Українській Греко-Католицькій Архиєпархії та нашій Українській Греко-Католицькій 
Церкві у Сполучених Штатах Америки. 

Христос Воскрес!
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Зміíи у Філàäåльфійñькій àðхиєпàðхії УГКЦ у США

Понеділок, 16 квітня 2018 p.

Папа Франциск прийняв 
зреченння з уряду, яке представив 
Архиєпископ і Митрополит 
Філадельфійський УГКЦ владика 
Стефан (Сорока), і призначив 
Апостольським адміністратором 
вакантного осідку владику Андрія 
(Рабія), дотеперішнього Єпископа-
помічника Філадельфійської 
архиєпархії. 

Владика Андрій (Рабій) народився 1 
жовтня 1975 року у Львові (Україна). 
Переїхавши до США, дуже добре 
пристосувався до місцевих умов. 
Священицьку освіту отримав в 

українській семінарії святого Йосафата у Вашингтоні. У 1999 році отримав ступінь бакалавра 
з філософії в Католицькому університеті Америки, 2002 року – ступінь магістра богослов'я в 
Домініканському богословському інституті у Вашингтоні, а 2008 року – ліцензіат з канонічного 
права в Католицькому університеті Америки.

Дияконські свячення отримав 15 листопада 1998 року, а ієрейські 19 грудня 2001 року.

8 серпня 2017 року Папа Франциск призначив його Єпископом-помічником Філядельфійської 
архиєпархії, надаючи йому титулярний осідок Германіціяни (Germaniciana).

Єпископська хіротонія відбулася 3 вересня 2017 року в архикатедральному соборі Святого 
Юра в Львові. Головним святителем був Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, а співсвятителями 
Митрополит Філядельфійський Стефан (Сорока) та єпископ Едмонтонської єпархії в Канаді Давид 
(Мотюк).

uk.radiovaticana.va

h t tp ://news .ugcc .ua/news/zm%D1%96n i_u_ f%D1%96lade l f%D1%96ysk%D1%96y_
arhiieparh%D1%96i_ugkts_v_ssha_82499.html
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У Світлий день Христового 
Воскресіння, у нашій маленькій 
церковці Святої Тройці у Сільвер 
Спрінґ, штату Меріленд, св`яткував 
Пасху Митрополит-Архиєпискуп 
Стефан СОРОКА. Парафіяни 
і гості отримали особливе 
Архиєпискупське благословення 
під час Мировання, а в час 
Богослужіння, на привітання отців 
“Христос Воскрес”, у переповненій 
вірними церковці, лунала радісна 
відповідь “Воістину Воскрес”.
 
За допомогою новоствореного 
хору, під проводом др.Дарки 
Небеш, лунали молитви на прославу 
Воскресного Спасителя.
 

Вåликäåíь з Аðхиєпиñкупîм Сòåфàíîм у шòàòі Мåðилåíä
Photos by Nadia Pikas and Yuri Moraczewsky

Митрополита Стефана офіційно привітала від парафії Пресвятої Тройці др. Уляна Боднар а парафіяльні 
діточки продеклямували віршики, які вивчили, ще до приїзду Владики. Це виявився зворушуючим 

(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 6)
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Вåликäåíь з Аðхиєпиñкупîм Сòåфàíîм у шòàòі Мåðилåíä

моментом, як для Митрополита так і 
для всіх присутних.
 
Після Богослужень та перед 
освяченням Великодніх кошиків, 
отець парох Олександр привітав усіх 
парафіян та гостей, які молилися в 
цей день на звеличення Воскресіння 
Божого, і подякував церковній управі, 
д`якам і хористам за спів, та всім 
котрі допомогли у приготуванні цього 
великого Празника.
 
Отець також повідомив, що була 
можливість, після освячення Великодніх 
кошиків, зустрітися з Митрополитом 
у церковній залі, д`якуючи Йому при 
цьому за те, що загостив до нас у такий Великий День.
 
Христос Воскрес! Воістину Воскрес! 
  
Надія Патер Пікас

(пðîäîâæåííÿ з пîпåðåäíьîї ñòîðіíки)
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Вåликäåíь з Аðхиєпиñкупîм Сòåфàíîм у шòàòі Мåðилåíä
(пðîäîâæåííÿ з пîпåðåäíьîї ñòîðіíки)

Photos by Nadia Pikas and Yuri Moraczewsky
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Кàòåäðà, Філàäåльфіÿ - Julian Calendar Easter 
8 кâіòíÿ 2018 p.

Всечесніший отець Роман Пітула
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Укðàїíñькà Кàòîлицькà Цåðкâà Сâ. Аðхиñòðàòигà 
Михàїлà - Jenkintown, PA  - 8 кâіòíÿ 2018 p.

Парох-отець Володимир Костюк (Photos from Parish Facebook page)
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Укðàїíñькà Кàòîлицькà Цåðкâà Сâ. Аðхиñòðàòигà 
Михàїлà - Jenkintown, PA  - 8 кâіòíÿ 2018 p.

Chancery 
Sviachene 

(Easter Dinner)
on April 4, 2018 

in the staff 
lunchroom

Philadelphia, PA
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Sviachene at the Ukrainian Catholic Cathedral of the 
Immaculate Conception, Philadelphia, PA on April 15, 2018

Metropolitan-
Archbishop Stefan 
Soroka, Very Rev 

Roman Pitula, 
Rev. D. George 
Worschak, and 
Deacon Michael 

Waak at the 
10:30 am Divine 
Liturgy  followed 
by the Cathedral 
Sviachene (Easter 

Dinner) in the 
parish hall. 

Prayers blessing
the food

Metropolitan Stefan  shares 
an egg with the faithful

Fr. Pitula blesses food with 
Holy Water
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Archbishop Stefan reads the Gospel (on Saturday, April 7) while surrounded by children during a 
surprise visitation to our newest mission parish, Saints Joachim and Anna in Front Royal, Virginia.  

Metropolitan Stefan visits Front Royal, VA

Youth Survey

Bishop Bryan Bayda, CSsR, the delegate of 
the Ukrainian Catholic Synod of Bishops to the 
2018 Papal Synod with the theme "Youth, Faith 
and Vocational Discernment", invites the youth 
of our Ukrainian Catholic Church worldwide to 
contribute their thoughts, needs and aspirations 

in an on-line questionnaire for youth.

 https://www.surveymonkey.com/r/NNDBRYR

 The deadline for youth participating in 
this survey is May 30th, 2018.  Youth are 

encouraged to share your thoughts!  Thank you 
for your anticipated participation.

The mission was begun by 
Very Rev. Robert Hitchens 
and Rev. Vasyl Kharuk.  The 
Divine Liturgy is celebrated 
Saturday evenings, the time 
available for use at the 
current Catholic facility.  The 
success of this mission strongly 
suggests beginning to look 
for our own location, which 
will require some assistance 
to begin.  The hope and 
commitment of the present 
parishioners is vibrant, with 
over half of those weekly in 
attendance being children.  
Please pray for this mission 
and its growth.  

+ Stefan Soroka
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22 квітня 2018 p.

Дорогі Друзі,

4 квітня 2018р. Святіший Отець 
Франциск прийняв у Ватикані понад 
550 Місіонерів Милосердя зі всього 
світу. Наша зустріч, організована 
Папською Радою сприяння новій 
євангелізації тривала в Римі від 
8-го до 11 квітня. 

З благословення Преосвященного Архієпископа і Митрополита Стефана 
Сороки,я мав можливість пережити дні молитовних роздумувань та 
зустрічей. Моя духовна подорож почалася в Церкві Святого Духа, де 
разом з іншими Місіонерами Милосердя ми були сповідниками. Наступні 
дні були проведені у молитві, духовних роздумуваннях,Літургійних відправах 
зі Святійшим Отцем, а також слуханнях звернень Святійшого Отця до 
Місіонерів Милосердя. Його слова звертання до всіх зробили нашу місію 
насправді духовним відродженням.Я залишав Рим з почуттям духовної 
покірної радості та вдячності за благословення та відповідальність бути 
Місіонерем Милосердя. Мої найбільші незабутні хвилини були, коли ми 
мали аудієнцію зі Святійшим Отцем.

Я хотів би поділитися деякими думками його промов. Зокрема він сказав, 
що Милосердя бере нашу руку і разом з нами поруч провадить нас з 
впевненістю, бо Божа любов перемагає самотність та покинутість. Місіонері 
Милосердя покликані пояснювати та бути свідками того досвіду, який 
присутній в спільноті і який запрошує кожного без дискримінації і допомагає 
кожному в потребі і труднощах та живе в єдності з джерелом життя. Амінь

«Буäьòå милîñåðäíі, ÿк і Оòåць âàш милîñåðäíий» (Лк. 6, 36). 

Всечесний отець 
Василь Харук 
призначений 
Місіонером 

Божого милосердя 
в Українській 
Католицькій 
Архиєпархії 
Філадельфії.
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Ïàпà äî міñіîíåðіâ Милîñåðäÿ: âàшå ñлуæіííÿ äуæå 
ціííå äлÿ Цåðкâи

10 квітня 2018 p.

Приймаючи 4 квітня 
2018 року понад 550 
місіонерів Милосердя 
з усього світу, Папа 
Франциск ще раз 
наголосив на значенні 
та цінності їхнього 
служіння. Зустріч 
місіонерів Милосердя, 
організована Папською 
Радою сприяння новій 
євангелізації, триває в 
Римі від 8 до 11 квітня.

Святіший Отець сказав, 
що хоч його початковий 
намір полягав у тому, 
щоб мандат місіонерів 
Милосердя, яким він 
надав повноваження 
відпускати гріхи, 
відпущення яких є 

зарезервованим для 
вищої церковної влади 
чи Апостольської 
Столиці, та завдання 
особливо проповідувати 
й свідчити Боже 
милосердя, закінчився 
з Ювілеєм Милосердя, 
однак, беручи до 
уваги свідчення про 
численні навернення, 
він продовжив це їхнє 
служіння як конкретний 
знак того, що Боже 
Милосердя не має 
обмежень і Його 
благодать надалі є 
живою та дієвою.

Папа вказав, що 
його роздуми, 
звернені до місіонерів 
Милосердя, мають 
на меті підтримати ту 

відповідальність, яку він 
їм доручив, щоб вони 
змогли якнайповніше 
виразити «служіння 
милосердя», яким вони 
в особливий спосіб 
покликані жити.

Святіший Отець, що 
послання, яке вони 
несуть в Христове ім’я, 
полягає в примиренні 
людей з Богом. 
Господь Бог потребує 
посланців, які б несли 
в світ Його прощення 
й милосердя. Христос 
довірив цю місію Своїм 
апостолам і життя тих, 
хто її здійснює, повинно 
бути в співзвучності з 
цим посланництвом, 
адже, за словами 
Його Святості, «щоб 

бути співучасниками 
милосердної любові, ми 
самі мусимо першими 
її пережити, мусимо 
першими зазнати 
милосердя».
Папа Франциск 
підкреслив, що 
дзеркалом справжнього 
місіонера Милосердя 
є святий апостол 
Павло, який у минулому 
був «блюзніром, 
гонителем…» (І Тим 
1, 13), але отримав 
Божу благодать і став 
посланцем Божого 
милосердя. «Ключ 
до співпраці з Богом 
полягає в тому, аби 
завжди признавати, що 
Господь першим виявив 
до мене милосердя», – 
сказав Його Святість.

Папа дав деякі конкретні 
поради священикам, 
наголошуючи, що вони 
повинні пам’ятати, що 
перший крок робить сам 
Господь. Якщо каянник 
приступає до Святої 
Сповіді, то це означає, 
що Божа благодать 
вже діє в його душі. 
Завдання священиків 
полягає в тому, щоб 
Божа благодать не 
була надаремною. Її 
потрібно підтримувати 
й дозволити, щоб вона 
звершилась.Photo: Rev. Wasyl Kharuk at Holy Mass presided over by 

Pope Francis at Saint Peter’s Square on April 8, 2018.
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/events/event.dir.html/content/

vaticanevents/en/2018/4/8/divina-misericordia.html
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 15)



(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 15)
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Ïàпà äî міñіîíåðіâ Милîñåðäÿ: âàшå ñлуæіííÿ äуæå 
ціííå äлÿ Цåðкâи

Як батько із притчі про 
блудного си на, так 
і сповідник повинен 
з радістю приймати 
каянника, вдивлятись у 
його очі та слухати його 
слів, щоб він зміг відчути 
любов Бога, Який 
прощає, не зважаючи 
на ніщо.

«Живучи в сопричасті 
з Христом, Джерелом 
Життя, місіонери 
Милосердя покликані 
звіщати та свідчити 
досвід Божого 
милосердя, що включає 
в спільноту,  яка 
приймає всіх, без жодної 
різниці, підтримуючи 
потребуючих та тих, 
які переживають 
труднощі»щ сказав 

Photo: Rev. Wasyl Kharuk (pictured top left) at Holy Mass for the 
meeting of the Missionaries of Mercy with Pope Francis on 

April 10, 2018 at the Vatican Basilica. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/events/event.dir.html/content/

vaticanevents/en/2018/4/10/missionari-divina-misericordia.html

Папа.

http://uk.radiovaticana.va/news/2018/04/10папа_до_місіонерів_милосердя_ваше_служіння_дуже_
цінне_для_церкви /1370471

(пðîäîâæåííÿ з пîпåðåäíьîї ñòîðіíки)
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FIRST CONFESSION AND 
RENEWAL OF BAPTISMAL 

PROMISES

On Thomas Sunday, Zakhar Salamakha and Leo DelCorso 
received the Mystery of Confession for the first time. 
Following their first confession they renewed their Baptismal 
Pormises before the congregation at the Divine Liturgy.

Pictured: Zakhar Salamakha, Archpriest Daniel Gurovich, 
Pastor St. Josaphat Church Bethlehem, and Leo DeCorso. 

Blessing of Paschal Foods in 
Olyphant, PA 

Rev. Nestor Iwasiw blesses foods on Holy Saturday.
Photos: Lauren Telep
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The blessing of graves at St. Mary's Cemetery, Fox Chase, PA, took place on Sunday, April 8, 
2018 (St. Thomas Sunday) with Fr. Yaroslav Kurpel, Fr. Ihor Bloshchynsky, and Fr. Roman Pitula. 

Watch a video on our YouTube Channel 
https://www.youtube.com/user/thewayukrainian

St. Thomas Sunday at St. Mary's Cemetery, Fox Chase

“Treasury of Faith 
Museum”

Visitors from Tennessee saw the Easter 
Display sponsored by UNWLA BRANCH 
88 at the “Treasury of Faith Museum” in the 
lower level of the Cathedral in Philadelphia.

TREASURY OF FAITH MUSEUM
(Cathedral Lower Level)
810 North Franklin Street
Philadelphia, PA 19123
(215) 627-3389
tofmuseum@ukrcap.org
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ÏРОСИМО ВАС  ДОÏОМОГИ В 
ОБЛАДНАННІ ЗРУЧНОГО ДОСТУÏУ ДО 

НАШОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ

Ви, напевно, пригадуєте, що наша Канцелярія перемістилася в колишнє 

Thank You

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

Bishop Basil Losten 5,000.00
Archbishop Stefan  Soroka 1,000.00
St. Nicholas Church-Passaic 1,000.00
Anonymous Donation 1,000.00
Fylypovych, Anrew & Christine 1,000.00
SS. Peter & Paul Church-Jersey City 800.00
St. Anne Church-Warrington 500.00
Presentation of Our Lord-Lansdale 500.00
Holy Family Shrine-Washington 500.00
St. Josaphat Church-Trenton 500.00
Anonymous Donation 500.00
St. Michael's Church-Baltimore 300.00
Deychakiwsky, Yuri 250.00
St. Joachim & Anna Front Royal VA 285.00
Stek, Ann Marie 200.00
Pyrih, Lubomyr & Halyna 200.00
SS. Peter & Paul Church-Curtis Bay 200.00

Giffler, Lydia 100.00
Hewko, Christine 100.00
Hewko, Theodora 100.00
Olunuk, Stephen 100.00
Archbishop Stephen Sulyk 100.00
Samilo, Mr. & Mrs. Russell 100.00
Yavorsky, John 100.00
Holy Cross Monastery 100.00
Hiriak, Nicholas 100.00
Hitchens, Maryellen 50.00
Hilt, David 50.00
Credi, Wagdi & Anna 50.00
Lohr, Robert & Susana 50.00
Talaga, P. Carol 25.00

Total Chair Lift Collection 
14,860.00

Chair Lift Donations as of April 13, 2018
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Scranton’s St. Vladimir Parish Sviachene
On Sunday, April 15, 
2018, a traditional 
Ukrainian Easter Dinner 
- Sviachene -  was held 
immediately following the 
10:30am Divine Liturgy. 
Clergy, parishioners and 
friends of the parish filled 
the parish center - one 
hundred forty persons 
in all. Father Myron 
Myronyuk, host pastor, 
invited everyone to 
their tables and asked 
that they join in by 
singing “Let All Profess - 
Khrystos Voskres: Radist 
Z Neba”.  He  offered 
grace, blessed the foods 
and together everyone 
began their meal with the 
blessed egg. The menu 
consisted of borshch, 
ham, kobasa, red 
horseradish, holubchy,  
potato salad, rye bread, 
dessert and a variety of 
beverages.

Guests included Very Rev. 
Father Nestor Iwasiw, 
Dean and pastor of SS. 
Cyril and Methodius 
Ukrainian Greek Catholic 
Church of Olyphant 
and Rev. Father John 

Wysochansky, Retired 
of the Philadelphia 
Archeparchy. In addition, 
the event was graced 
by the attendance of 
Father Philip Harendza, 
Pastor of Scranton’s 
St. Michael Ukrainian 
Orthodox Church, Pani 
Matka and two of their 
children. Ecumenism 
was very evident at the 
Sviachene as attendees 
represented many faith 
traditions including 
Roman Catholic, 
Presbyterian, Baptist, 
Byzantine Catholic, 
C a r p a t h o - R u s y n 
Orthodox, Ukrainian 
Orthodox and Ukrainian 
Greek Catholic.

The highlight of the 
afternoon arrived when 
the students of the newly 
organized Ukrainian 
folkdance class 
performed on stage for 
the crowd. Ranging in 
age from 5 to 16, the 
seven girls and boys 
received a thunderous 
applause in recognition 
of the skill with which 
they danced. Under the 

direction of Dr. Walter 
Dobushak and Ms. Mara 
Beckage, it was obvious 
that the children were 
being instructed by true 
professionals. Everyone 
was informed that the 
Saturday classes are 
open free of charge to 
children of all parishes 
in the Scranton/Wilkes-
Barre area.

The delightful Easter 
event ended with the 
awarding of many 

door prizes and theme 
baskets. Father Myron 
closed out the afternoon 
by thanking everyone 
for coming and paid 
special thanks to the 
numerous volunteers 
who organized the event 
and those who prepared 
the meal. He offered a 
final blessing and wished 
everyone a safe trip 
home.

Ukrainian Dancers – Scranton’s St. Vladimir Church:
Damian Myronyuk, Matthew Myronyuk, Lisa 

Myronyuk, Nadia Dobushak, Valerie Dobushak,  
Sofiya Myronyuk and Antonina Myronyuk
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ESTATE PLANNING:
 Taking Care of the People You Love

6:30-7:00 p.m. Complimentary Drinks  
	 and	Appetizers

7:00-8:30 p.m. Seminar

8:30-9:00 p.m. Complimentary Dessert  
	 and	Coffee 

Basilian Spirituality Center
710 Fox Chase Road
Jenkintown, PA
 

Presented by:

You Are Cordially Invited to Attend a Special Presentation  
Courtesy of the Sisters of the Order of Saint Basil the Great 

Thursday, May 3, 2018
Among the important topics to be covered by a panel of experts are:

Speakers
David J. Winkowski, Esq.,	is	an	attorney	at	Stradley	Ronon	and	concentrates	his	practice	 
on	taxation	and	estate	planning	for	high-net-worth	individuals,	executives	at	publicly	traded	
and	privately	held	companies,	and	owners	of	closely	held	businesses	and	their	families.	
David	has	extensive	experience	designing	and	implementing	sophisticated	estate	plans,	
wills,	inter	vivos	trusts,	prenuptial	agreements	and	family	limited	partnerships.	In	addition,	
he	advises	clients	on	a	variety	of	asset-protection	techniques.	

Eugene A. Luciw, Esq.,	is	Director	of	Life	Insurance	Planning	and	Savings	and	Retirement	
Accounts	and	Counsel	to	Providence	Association,	a	Ukrainian	fraternal	benefit	and	life	
insurance	society	headquartered	in	the	City	of	Philadelphia.	Mr.	Luciw	is	a	graduate	 
of	St.	Joseph’s	University	and	Georgetown	University	Law	Center,	a	frequent	lecturer	and	
writer	on	legal	and	financial	products	topics,	and	a	licensed	life	insurance	and	annuities	
producer-agent.	He	is	also	an	activist	in	the	Ukrainian	American	community,	serving	 
on	the	boards	of	local	and	national	Ukrainian	community	institutions.

Moderators
John F. Kurey, Esq., MBA,	is	a	graduate	of	the	University	of	Michigan	Law	School	and	the	
University	of	Chicago	Graduate	School	of	Business.	He	serves	as	Development	Director	and	
Provincial	Advisor	for	the	Sisters	of	Saint	Basil	the	Great.	He	is	also	an	advisor	to	several	
Catholic	Bishops	and	a	member	of	multiple	boards	of	Catholic	and	charitable	institutions.	

Sister Dorothy Ann Busowski, OSBM,	is	the	Provincial	Superior	of	the	Sisters	of	the	Order	
of	Saint	Basil	the	Great,	Jesus	Lover	of	Humanity	Province.

Further information is available at www.stbasils.com or by emailing  
development@stbasils.com or calling 215-379-3998, ext. 17.

•	Essential	Components	of	an	Estate	Plan	
 – Wills
	 –	Trusts
	 –	Powers	of	Attorney	
	 –	Advance	Health	Directives

•	Retirement	Accounts	
•	Life	Insurance
•	Guardianships
•	Tax	considerations
•	Charitable	Giving

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

Для отримання детальнішої інформації телефонуйте: 215-379-3998 (17) 

КАНІКУЛИ З БОГОМ 
     ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ  

ЛІТНІЙ ТАБІР ДЛЯ ДІТЕЙ 8-13 РОКІВ 

 
Коли: 25-29 Червня 2018 (8:30—3:30) 

Де: Дyховний центр Сестер Василіянок  

710 Fox Chase Road, Fox Chase Manor, PA 19046 
Організатори: Сестри Чину св. Василія Великого  

Релігійне Товариство Українців Католиків “Свята Софія” США 

 Програма табору передбачає поєднання духовної та культурної 
спадщини українського народу. Тема побудована на Десяти Заповідях 

Реєстраційна форма: 
Ім’я та прізвище:                                                                                                 Вік:   

Адреса: 

Медичні проблеми: 

Ліки:  Алергія:   

Контактні дані батьків (електронна пошта та телефон):  
Мама;                                                                      Батько:   

 

Дозвіл на фото і відеозйомки: Так ____  Ні____ 

 Попередня оплата – 25 доларів – не повертається. Залишок у розмірі 100 дол. – до 1 Червня 

Реєстраційну форму та чеки (з позначкою Summer Camp) просимо надсилати до 30 Квітня на адресу: 

Basilian Spirituality Center  710 Fox Chase Rd.  Fox Chase Manor, PA 19046 
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Holy Ghost Church in West Easton Prepares for Centennial

Lent brought a spiritual as well as physical renewal to the congregation of Holy Ghost Church in West 
Easton. The church which will celebrate its centennial in 2021. The Bennett Painting Company of Easton 
was contracted to repaint and stencil the interior of the church through the generosity and fundraising of 
the congregation. Under the guidance of artist Christina Dochwat, new colors and stencils now unify and 
highlight the icons within the body of the church, and it radiates new life for this growing community.

A blessing of the new interior is scheduled with Archbishop Stefan Soroka on Pentecost Sunday.  
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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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The Providence Association 
Of the Ukrainian Catholics in America 

1-877-857-2284 (ext. 211)                                                                              sales@provassn.com 
 

    СОЮЗ УКРАЇНЦІВ  
                 КАТОЛИКІВ  

ПРОВИДІННЯ 

    www.provassn.com                 1912 
    Fraternity                         

2018
LIFE INSURANCE 

FIXED ANNUITIES (Savings Certificates), IRA’S AND ROTH IRAs
Family Financial Protection

Retirement and Savings: Safe, Secure and Steady Wealth Accumulation
401(k), 457, 403(b), IRA and other pension plan rollovers

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

Call or email for details or a free personal consultation!

Visitors enjoy trip to 
the Ukrainian Catholic 

Cathedral of the Immaculate 
Conception, Philadelphia

 A group from the Philadelphia area visited 
the Treasury of Faith Museum and Cathedral 
on April 17, 2018. Pictured with the group is 

Sr. Evhenia, MSMG.

Attendees are asked to bring their catechisms and their lunch.

Register at www.stbasils.com or call 215.780.1227.
Fee: free will offering
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ЗАЗНАЧТЕ ДАТУ В КАЛЕНДАРІ 2018 Р. 

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.  
 
10 ЧЕРВНЯ  НЕДІЛЯ, 10-ГО ЧЕРВНЯ 2018 Р.; 3 ГОД. ДНЯ УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА КАТЕДРА НЕПОРОЧНОГО 

ЗАЧАТТЯ ФІЛАДЕЛЬФІЯ, ПЕНСИЛЬВАНІЯ; МОЛЕБЕНЬ ДО МАТЕРІ БОЖОЇ З ВЕЛИЧАННЯМ, ПОДЯКОЮ І 
МОЛИТВАМИ ДО БОГА ЗА БЛАГОСЛОВЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ ФІЛАДЕЛЬФІЇ 
ПРОВОДОМ ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО СТЕФАНА СОРОКИ АРХИЄПИСКОПА-ЕМЕРИТА І ЗА ЙОГО 
ВІДДАНІ РОКИ СЛУЖІННЯ В ВИНОГРАДНИКУ ГОСПОДНЬОМУ. ПО ЗАВЕРШЕННІ МОЛЕБНЮ 
ЗАПРОШУЄМО В КАТЕДРАЛЬНИЙ ЗАЛ НА ПРИЙНЯТТЯ ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА, МОНАШЕСТВА ТА ВІРНИХ 

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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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.
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

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 

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

Met ropo l i t an -A rchb i shop 
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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Please make a 
donation during the 
month of April to help 
OUR churches in the 
United States 

  
Your donation may be sent directly to the:  
 
Ukrainian Catholic Archeparchy of 
Philadelphia 
810 N Franklin Street 
Philadelphia, PA 19123 
  
Thank-you! 
 

 
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. During the month of April, we take up in our parishes, a collection for the 
Catholic Home Missions Appeal. Help strengthen the Church at home with a generous 
donation. 
What our Ukrainian Catholic Eparchies in the United States 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 

 



HUMANAE VITAE: 
The Prophetic Voice of Blessed Paul VI 

50 Years Later

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

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

Fr. Robert McTeigue, S.J., professor of philosophy
and theology, and a member of the National Ethics
Committee of the Catholic Medical Association.

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

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

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

REGISTRATION FEE

Individual                        $125.00

Couple                             $200.00

OCTOBER 13, 2018

8:30 AM – 4:30 PM

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

Email: sbozza@archphila.org

SPONSORED BY:

Archdiocese of Philadelphia
Office for Life and Family

The Knights of Columbus

CLICK HERE
TO REGISTER

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

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

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

50 Years Ago

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

to those who attend the entire day.

The Logan Philadelphia Hotel

One Logan Square

Philadelphia, PA 19103

www.Phillycatholiclife.org
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Сâ. Юðіÿ Вåликîгî Мучåíикà - 23 кâіòíÿ 2018 p.

Philly's Ukrainian Archbishop Points To Health Concerns 
For Planned Departure

Серед українців св. Юрій 
відомий як найбільший 
мученик. Його почитають 
як чудотворця ій 
хороброго переможця 
зла. Хлібороби на Україні 
моляться до св. Юрія за 
збереження і здоровля їх 
худоби. 

Покровителем Західної 
України є св. Юрій. 
Катедральний собор у 
Львові названеий його 
честь. Він народився в 
Каппадокії, східній частині 
Малої Азії, в третьому 
столітті у християнській 

родині. Кажуть, що він 
був стрункий, пристійний 
юнак, що мріяв стати 
вояком. Римський цісар 
Діоклеціян звернув увагу 
на молодого відважного 
і здібноговояка і зробив 
йому високим старшиною 
в армії. 

Н е з а д о в г о 
потім цісар 
Д і о к л е ц і я н 
п о ч а в 
переслідувати 
х р и с т и я н . 
Св. Юрій 
не боявся 

й отверто виступав 
в обороні християн. 
Юрій цам відмовився 
присягатиазичинцьким 
богам. За це його 
катували, віддали на 
тортури і 23-ого квітня 
відтяли йому голову. 

Страждання і 
смерть св. Юрія 
викликали подив 
церед народу, 
що сам ставати 
більше відважним. 
Згодом артисти 
почали малювати 
св. Юрія у зброї 

на білому коні, коли він 
убиває змія. Це мало 
показати, що Юрій 
поборював огиду зла 
сиєвом Правди. 

На іконі Юрій є 
зображений у боротьбі з 
дракином, що символізує 
диявола. Св. Юрій 
постійно обороняє і 
захищає всіх нас від зла 
через його заступницство. 

Adapted from Наші Святі, 
MSMG

MARK ABRAMS

APRIL 18, 2018 

PHILADELPHIA (KYW 
Newsradio) — The 
metropolitan archbishop 
of the Ukrainian Catholic 
Church, based in 
Philadelphia, has resigned 
his post.

Stefan Soroka has 
served for 17 years as 

the archbishop of the 
Ukrainian Archeparchy 
that encompasses eastern 
Pennsylvania, New Jersey, 
Delaware, Maryland, 
Washington D.C. and 
Virginia.

Soroka, who is 66, 
tendered his resignation 
in a letter to Pope Francis, 
who accepted it this week. 
Soroka says he decided 
to step aside because of 

health considerations.

The pope appointed a 
temporary administrator, 
the recently ordained, 
auxiliary Bishop Andriy 
Rabiy.

Soroka says he is leaving 
the archeparchy in good 
hands.

"There are very capable 
people who are able to 
take on the responsibilities 
here," Soroka said. "I will 
pray for them and help 
them in any way that I can 
to take on the leadership, 
which I feel now with 
my health limitations I 
won't be as vital and 
responsive."

Soroka says he intends 
to reconnect with his 
twin brother and family 
in Winnipeg, Canada, 

and hopes to engage 
in pastoral ministry, 
counseling, publishing, 
and offering retreats.
He adds the synod 
of bishops meeting in 
September in Ukraine 
will pick three candidates 
for the Philadelphia post, 
submit them to the pope, 
and let him select the new 
archbishop.

Listen to a 23 minute 
podcast interview 
between Most Rev. 

Stefan Soroka, 
Archbishop-emeritus 
and Mark Abrams at 
the following link.

h t t p s : / / k y w n e w s .
r a d i o . c om/a r t i c l e s /
news/phillys-ukrainian-
archbishop-points-health-
c o n c e r n s - p l a n n e d -
departure

Podcast interview between Most Rev. Stefan 
Soroka, Archbishop-emeritus and Mark 

Abrams, KYW Newsradio
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Мîÿ пîäîðîæ äî Укðàїíи â чàñі ñòðàñíîгî òà âåликîäíьîгî òиæíÿ

О. Юðій Вîðîщàк

Основною подією моєї 
подорожі в Україну 
стали відвідини нашої 
святині, впродовж 
багатьох століть 
головного храму 
Української Греко-
Католицької Церкви - 
Катедри святого Юра у 
Львові.  Я був у Соборі 
двічі – у Страсну 
п’ятницю та в Великодню 
неділю.  Собор святого 
Юра розкішний – 
гарний і величний як 
зовні так і в середині, 
пишно оздоблений 
згідно з традиціями 
нашої Української 
Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви.  Мені важко 
словами передати 
почуття, які я пережив, 

коли здійснилися мої 
сорокалітні очікування. 

Ще перед моїм 
рукоположенням я 
слухав як Митрополит-
Архиєпископ Йосиф 
Шмондюк думав про 
один з днів і почав 
приготовлятися, коли 
можна буде відвідати 
Україну – землю наших 
предків.   У цей час 
людей в Україні (а 
це приблизно 1978 
рік) немилосердно 
переслідував совєтський 
режим.  Владика 
говорив про час, коли 
за Божим провидінням 
обставини складуться 
так, що ми зможемо 
помогти нашим дорогим 

братам в Україні вийти 
з підпілля і знову 
відкрито визнавати 
свою українську греко-
католицьку віру.

Через різні обставини, 
особисті й пов’язані зі 
служінням, я міг лише 
духовно через молитву 

Сîбîð ñâ. Юðіÿ (Льâіâ, Укðàїíà) íàäâіð

У Вåлику Ïÿòíицю – Сîбîð ñâ. Юðіÿ –  6 кâіòíÿ 2018 p.: On the right is pictured The Holy 
Cross of Our Lord - His Mother Mary and the beloved disciple John at the cross to accompany 
and honor the Lord and Master.  In the center, one of the faithful came to honor the crucified 
Lord depicted in the Holy Shroud (plaschanytsya).  The picture on the left is of the crypt where 
the deceased Hierarchs of our Ukrainian Greek Church are buried – Major Archbishop Josyf 
Cardinal Slipyj, Servant of God Metropolitan Andriy Sheptytsky, Major Archbishop Myroslav 
Cardinal Lubachivsky, Archbishop Volodymyr Sterniuk. 

(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 31)
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і пожертву бути з 
нашими братами.  
Але ми знаємо, що 
всемогутній Господь чує 
молитви своїх вірних. 
Всевишній є сильніший 
за будь-яку людську 
владу і силу. З дозволу 
Високопреосвященного 
М и т р о п о л и т а -
Архиєпископа Стефана 
Сороки та Єпископа-
Помічника Андрія 
Рабія, я мав можливість 
нарешті здійснити свою 
мрію й у квітні цього 
року відвідати Україну.  

Моя подорож до України 
стала здійсненням 
моїх сподівань і навіть 
більше.  Я відчув тепло і 
дружелюбність українців 
на їхній рідній землі.  

Вони тепло вітали мене 
й помагали в усьому, 
як людині, що вперше 
опинилася в їхній країні.  
Я відчув, що ми є однією 
українською родиною.  
Це пригадало мені 
мої роки юності в 
східно-європейському 
середовищі в Пассейку 
в Ню Джерзі.  
Спогади повернули 
мене в українську 
громаду Пассейку,  
де Бог і Церква 
були вирішальними 
частинами нашого 
життя. 

У Львові я відчув, що 
наша Церква є жива 
і процвітаюча.  Тисячі 
людей були на службах 
в Страсний і Великодній 

тиждень.  Лише в одній 
з багатьох церков, які 
я відвідав, а власне 
гарнізонному храмі, на 
винесенні Плащениці в 
страсну п’ятницю було 
понад 400 людей, а 40 
вояків в процесії несли 
хрести з хоругвами 
та Плащеницю. У 
Великодню неділю 
на опівнічній 
Воскресній Утренній та 
Божественній літургії 
було понад 700 чоловік. 

Це Великоднє 
святкування в Україні 
символізувало для мене 
Воскресіння Господнє, 
разом з яким Воскресає 
наша Українська 
Г р е к о - К а т о л и ц ь к а 
Церква і наша дорога 

Україна. Це також є 
унаочненням обіцянки 
нашого власного 
воскресіння і входження 
в Царство Боже, 
якщо ми залишимося 
вірними Христу і 
Його Євангельському 
посланню любові й 
правди. Для мене 
пережиття цьогорічного 
Великодня в Україні було 
своєрідним прообразом 
повернутого раю, життя 
згідно слів щоденної 
молитви: «Як на небі, так 
і на землі».  Для мене 
це стало передсмаком 
Царства Божого. 

Христос  Воскрес!  
Воістину Воскрес!

О. Юрій Ворощак

Rev D. George Worschak

Вåликäåíь – Сîбîð ñâ. Юðіÿ – 8 кâіòíÿ 2018 p.:  Lviv, Ukraine: Pictured in the middle is the 
tetrapod is the Icon of the Risen Lord and the blessed Artos (Easter Bread with Icon cover). 
Thomas Sunday the Artos bread is then cut and distributed to the faithful in attendance.  
To the left of the tetrapod there is a medallion picture of Major Archbishop Josyf Cardinal 
Slipyj.  To the right of the tetrapod is a medallion picture of the Venerable Servant of God 
Metropolitan Andriy Sheptytsky.

(пðîäîâæåííÿ з пîпåðåäíьîї ñòîðіíки)
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Длÿ Сîкàльñькî-Жîâкіâñькîї єпàðхії УГКЦ пðизíàчåíî 
Єпиñкîпà-пîмічíикà 

Четвер, 12 квітня 2018 p. 

У четвер, 12 квітня 2018 року, у Ватикані повідомлено, що Святіший Отець 
Франциск дав свою згоду на канонічне обрання Синодом Єпископів 
УГКЦ священика Петра Лози, ЧНІ, дотеперішнього адміністратора 
парафії Святих Петра і Павла в Чернігові (Київська архиєпархія), 
Єпископом-помічником Сокальсько-Жовківської єпархії УГКЦ, надаючи 
йому титулярний осідок Паніо (Panio). 

Про дату і місце проведення архиєрейської хіротонії ми повідомимо 
додатково.

Біîгðàфіÿ î. Ïåòðà Лîзи, ЧНІ
Народився 3 червня 1979 року в Колоденці на Львівщині.

1997 року вступив до Згромадження Найсвятішого Ізбавителя (отці редемптористи), склавши довічні обіти 
2003 року.

Священичу формацію розпочав в семінарії отців редемптористів у Львові (1998-2001), a завершив 
богослoвські студії в університеті в Інсбуруку (Австрія), де навчався в 2001-2009 роках.

Після священичих свячень 26 серпня 2008 року розгорнув душпастирську діяльність у Вінниці, де був віце-
парохом, а потім парафіяльним адміністратором у Гніздичеві-Кохавині.

Від 2011 до 2014 року був провінційним дорадником Львівської провінції Згромадження Найсвятішого 
Ізбавителя.

Від 2014 року є адміністратором парафії Святих Петра і Павла в Чернігові та одночасно капеланом у 
двох місцевих в’язницях.

 uk.radiovaticana.va

http://news.ugcc.ua/news/dlya_sokalskozhovk%D1%96vskoi_ieparh%D1%96i_ugkts_priznacheno_
yepiskopapom%D1%96chnika_82471.html

Ïðåäñòîÿòåлі Укðàїíñьких Цåðкîâ âіòàюòь âіðÿí із Вåликîäíåм

8 квітня 2018 p.

Н а п е р е д о д н і 
Воскресіння Христового 
за Юліанським 
к а л е н д а р е м 
Предстоятелі та 
єпископи Українських 

Церков звернулися 
до вірян і духовенства 
з посланнями, 
присвяченими цьому 
світлому празнику.
«Своїм воскресінням 
Христос дає нам силу 
для боротьби з гріхом. 
Він воскрешає наші 

душі і надихає нас на 
самовіддане служіння 
своєму народу, своїй 
державі в ім’я любові 
до Бога і людини. 
Воскресіння Христове 
дає нам надію, що 
Христос Спаситель, 
Який подолав смерть, 

має владу і над нашими 
бідами, скорботами 
і труднощами. Він 
попускає кризи в 
людському суспільстві, 
війни між народами; 
Він і припиняє їх, 
але для цього треба 
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навернутися до Бога 
всім серцем, усім своїм 
життям. Він хоче, щоб 
усі люди увірували в 
Нього, змінили свій 
неправедний спосіб 
життя і ввійшли у вічне 
життя для блаженства.
У ці радісні пасхальні 
дні сердечно вітаю 
вас, преосвященні 
архіпастирі, боголюбиві 
пастирі, чесні ченці 
і черниці, улюблені 
браття і сестри, зі 
святом Воскресіння 
Христового. Вітаю з 
Пасхою Христовою 
Президента України 
Петра Порошенка, 
Верховну Раду, 
Український уряд, наших 
славних захисників – 
Збройні сили України, 
які не шкодують свого 
життя з любові до 
своєї Батьківщини. 
Вітаю з найбільшим 
християнським святом 
весь український 
народ і всіх українців, 
які перебувають за 
межами України на 
всіх континентах, 
але люблять Україну 
і допомагають їй», 
- вітає Ïàòðіàðх 
УÏЦ КÏ Філàðåò 
(Дåíиñåíкî).

Ïðåäñòîÿòåлі Укðàїíñьких Цåðкîâ âіòàюòь âіðÿí із Вåликîäíåм
(пðîäîâæåííÿ з пîпåðåäíьîї ñòîðіíки)

«Сьогодні сам Господь 
нас потішає – перемінює 
наш смуток на радість, 
як це сталося із жінками-
мироносицями. Вони 
йшли до Господнього 
гробу плачучи, а 
повернулися сповнені 
істинною радістю в Бозі. 
Ішли в темряві безнадії, 
а отримали світло 
Воскреслого і звістили 
апостолам й усьому 
світові, що Христос 
воістину воскрес. Нехай 
перемінить нас це 
«чудо, чудо всіх чудес», 
а через нас - наше 
суспільство і країну, хоч 
би де ми жили.

Дорогі в Христі браття 
і сестри! Хай перемога 
Ісуса Христа над смертю 
і злом розвіє наші 
сумніви та відновить 
у наших серцях надію 
і радість. Усім вам, в 
Україні й на поселеннях 
сущим, засилаю свої 
сердечні вітання разом 
із щирими молитвами. 
Усім військовим та 
їхнім сім’ям, усім 
переселенцям, усім, що 
плачуть на окупованих 
територіях і в Криму, 
усім полоненим і 
ув’язненим сумління 
свого ради і ради 
любові до України, усім 
хворим і стражденним, 
тим, що на далеких 
заробітках за кордоном, 
- кожному з вас зичу 
передусім радості 

Божої! Щиро бажаю 
вам благословенних 
Великодніх свят, 
смачного свяченого яйця 
та світлої пасхальної 
радості!

Благодать воскреслого 
Господа нашого Ісуса 
Христа, любов Бога 
Отця і причастя Святого 
Духа нехай буде з усіма 
вами!№, - зазначає 
Ïàòðіàðх УГКЦ 
Сâÿòîñлàâ (Шåâчук) 
у Великодньому 
посланнні.

 
«Сьогодні ми, дорогі 
брати і сестри, живемо 
у світі, який знає 
Христа, знає про Його 
преславне Воскресіння, 
але, на жаль, не у всіх 
нас зерно істини про 
Христове Воскресіння 
приносить спасительні 
плоди, тому що для 
цього треба мужньо і 
наполегливо обробляти 
землю свого серця і 
очищати від гріха. Деякі 
з нас або відкладають 
цей труд на пізніше, 
або зовсім не хочуть 
цього робити, не 
хочуть боротися проти 

особистого гріха. Ми не 
хочемо себе утруждати 
і примушувати 
відвертатись від 
неправди, від особистої 
гордині, яка нещадно 
нищить нас. Ми 
безвольно пливемо 
по течії знівеченого 
людською гординею 
мирського життя і 
намагаємось будувати 
своє щастя не на 
Заповідях Христових, 
а на своїх земних 
здобутках, успіхах і 
удачах, забуваючи про 
те, що на цьому щастя 
не збудуєш.

Якщо людина запанує 
над усім світом і 
заволодіє усіма 
скарбами його, то вона 
не буде щасливою, якщо 
душа її не буде очищена 
від гріхів. Людина не 
може бути щасливою, 
якщо вона не буде 
молитовно пити живу 
воду із Божественного 
Джерела життя.

Пам’ятаймо про це, 
дорогі брати і сестри, 
і будьмо уважними до 
свого спасіння. Нехай 
в нашому піклуванні 
про життя з Богом, про 
наше духовне щастя 
кожен наш день буде 
для нас, як останній... 
Ще раз поздоровляю 
усіх Вас, дорогі брати 
і сестри, зі світлим 
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празником преславного 
В о с к р е с і н н я 
Христового, з Великим 
Днем Христової Пасхи! 
Бажаю усім здоров’я, 
щастя, спасіння і 
Божого благословіння», 
- пише у своєму 
Пасхальному привітанні 
Ïðåäñòîÿòåль УÏЦ 
(МÏ) Оíуфðій 
(Бåðåзîâñький).
 

Ïðåäñòîÿòåлі Укðàїíñьких Цåðкîâ âіòàюòь âіðÿí із Вåликîäíåм

«Шановна у Христі 
паство Христова! 
Четвертий рік немає 
миру на нашій землі, 
тому що триває 
війна. Стараймось 
щирою щоденною 
молитвою звертатися 
до Воскреслого 
Господа, змінюючи своє 
щоденне життя. Якщо 
Господь бачитиме ці 
зміни в житті кожного з 
нас, Він подасть Своє 
благословення для 
перемоги у цій війні, а 
також благословенний 
мир. Отож, побожні 
християни, виконуймо 
святий закон нашого 
Спасителя, щоб стати 
причасниками Його 
благодатного миру, 
принесеного Ним на 

землю: «Мир великий 
для тих, хто любить закон 
Твій…» (Пс. 118:165). 
Без справедливого 
щоденного нашого 
життя не можливо 
отримати цей мир. У 
сьогоднішній час ми 
багато разів чуємо 
гасла: «За нами правда», 
«Ми переможемо», 
але якщо ця правда 
буде лише на словах, 
а не у повсякденному 
житті кожного українця, 
напевно, від Господа 
нічого отримати так і не 
зможемо.

Шановні у Христі брати 
й сестри! Закликаю 
Вас до щоденної щирої 
молитви за мир на нашій 
землі, за якнайшвидше 
закінчення війни та 
за наших українських 
військових, щоб 
Господь допоміг їм і 
надалі захищати нашу 
українську землю, 
Україну та всіх українців.
В а ш і 
Високопреосвященства 
та Преосвященства, 
всечесні отці, монахи 
та монахині, брати і 
сестри! Щиросердечно 
вітаю всіх Вас зі 
Світлим Христовим 
Воскресінням. Бажаю 
Вам духовної радості 
та спокою на нашій 
багатостраждальній від 
війни українській землі. 
Нехай Воскреслий 
Христос благословить 

усіх нас, нашу державу 
Україну, нашу владу та 
всіх захисників єдністю, 
добробутом та своїм 
небесним миром.

Веселих і радісних 
Вам свят!», - бажає 
Ïðåäñòîÿòåль УАÏЦ 
Мàкàðій (Мàлåòич).
 

(пðîäîâæåííÿ з пîпåðåäíьîї ñòîðіíки)

«Сердечно вітаю Вас 
зі світлим та радісним 
святом – святом 
Христового воскресіння!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Воскресіння Христа 
продемон с т р у ва ло 
всьому людству і на всі 
віки потужну силу Божої 
Правди – бо вона 
вічна, Любові – бо вона 
безсмертна, Життя – бо 
воно сильніше смерті, 
як написано: «Яка 
безмірна велич Його 
сили, яку виявив Він у 
Христі, воскресивши із 
мертвих Його, і посадив 
на небі праворуч Себе» 
(Єф. 1:20).

Центральною темою 
проповідей апостолів 

була тема воскресіння 
Христа і, як результат 
Його подвигу – наше 
воскресіння з Ним.
Бажаю Вам довірятись 
Воскреслому, любити, 
і всім серцем служити 
Йому, щоб для нас 
збулося Слово Христове 
«… щоби там де Я і 
вони були зі Мною…» 
(Ів.17:24).

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!», 
- привітав ñòàðший 
єпиñкîп УЦХВЄ 
Михàйлî Ïàíîчкî.

h t tp s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
c u l t u r e / r e l i g i o u s _
holidays/70701
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Християнин — це той, хто 
своїм життям свідчить, 
що Христос воскрес із 
мертвих, ставленням до 
світу, до матеріальних 
речей, один до одного. 
Він також свідчить про 
те, що добро, життя і 
Божа любов сильніші за 
ненависть, зло і навіть 
смерть! 

На цьому наголошував 
Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав 
у проповіді до вірних у 
неділю, 8 квітня, під час 
Божественної Літургії 
у Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового 
в Києві.

«Сьогодні небо, земля 
і глибини підземні 
наповнилися світлом, 
бо Христос воскрес! 
Сьогодні ангели 
співають разом з 
людьми! Небеса 
співають разом із 
визволеними з аду 
і смерті, нашими 
праведниками і 
попередниками усього 
людського роду, бо 
Христос воскрес! 
Сьогодні людина 
звільняється від зла та 
смерті. Смерть сьогодні 
є переможена, бо 
Христос воскрес! Свято 
Христового Воскресіння 
є першим найбільшим 

«Буòи хðиñòиÿíиíîм îзíàчàє ñâіäчиòи пðî Вîñкðåñлîгî», 
— Глàâà УГКЦ íà Вåликäåíь
і найвеличнішим 
християнським святом, 
празником усіх празників 
та торжеством усіх 
торжеств!» — такими 
словами щодо радісної 
звістки звернувся на 
початку своєї проповіді 
до вірян Блаженніший 
Святослав.

«Ми сьогодні святкуємо 
Воскресіння з мертвих 
нашого Спасителя, 
Господа, якого ми вчора 
бачили знеможеним, 
проданим, зрадженим 
н а й б л и ж ч и м и , 
відкинутим своїм рідним 
народом, розп’ятого і 
покладеного до гробу. 
Проте Він сьогодні встає 
з мертвих, перемагає 
все те, що вчора з Ним 
сталося», — запевнив 
Предстоятель.

За словами архиєрея, 
про Христове 
воскресіння нам 
оповідають в Євангелії... 
Рано-вранці, ще поки 
зійшло сонце, жінки-
мироносиці поспішали 
до гробу. Це були ті самі 
жінки, які стали свідками 
поховання Ісуса Христа. 
Жінки були свідками 
того, як вхід до гробу 
був закритий великим 
і важким каменем. 
Жінки були свідками 
того, як нечестивці 
запечатали цей камінь 
печатями, щоб ніхто 
не зміг дістатися до 

тіла Сина Божого. 
Жінки були свідками 
того, як римська влада 
поставила вояків, щоб 
стерегли вхід до гробу 
Спасителя. Тож ці жінки 
рано-вранці йдуть до 
гробу: і що ж вони 
бачать? А вони бачать 
цілковиту переміну...

Сторожі немає, бо вона 
втекла, розбіглася. 
Печаті зірвані, камінь 
відкочений, а з гробу 
сяє світло. Увійшовши 
до порожнього гробу 
Спасителя з плачем, 
вони зустрічають ангела 
в білій світлій одежі, 
який каже їм: «Чого 
плачете? Чого шукаєте 
живого між померлими? 
Його немає тут. Він 
воскрес!» З тими 
жінками сталася тоді 
велика переміна. Плач 
на радість перемінився. 
Тож вони були першими 
благовісницями і 
свідками Христового 
воскресіння, яке 
сповістили цю велику 
радість апостолам.

«Ми сьогодні начебто 
причащаємося тої 
радості, зустрівши 
воскреслого Христа 
у цьому святому 
храмі, який сьогодні 
такий світлий. Стільки 
радості ми сьогодні 
відчуваємо в нашому 
серці! Ця пасхальна ніч 
є унікальним моментом 

у всьому літургійному 
році, коли ми можемо 
відповісти на питання: 
хто ж такі християни? 
Дуже часто ми звемо 
себе християнами, 
п р а в о с л а в н и м и 
християнами, які 
сповідують істинну віру. 
Однак що це означає? 
Це питання набирає 
глибшого, нового змісту 
в новий час, коли все 
змінюється: стиль життя, 
цінності, культури... 
Що означає сьогодні 
для мене і для вас 
бути християнином?» 
— роздумує духовний 
лідер греко-католиків.

«У цю пасхальну ніч 
ми зможемо відповісти 
на це питання. 
Насамперед, християни 
— це люди, які повірили 
в те, що Христос 
воскрес. Приклад такої 
віри, яка народжує 
християнське життя, ми 
знаходимо в Євангелії, 
коли жінки-мироносиці 
звістили апостолів, що 
Христос воскрес, але 
ті не дуже хотіли їм 
вірити. Однак Петро та 
Іван (улюблений учень 
Христа) встали і побігли 
до гробу. Іван навіть 
пише сам про себе: 
“Той учень, прибігши 
до гробу, увійшов, 
побачив і увірував”», 
— розповідає Глава 

(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 36)



22 êâ³òíÿ 2018 p.  36

Церкви.

Пізніше апостоли були 
першими свідками, 
які особисто зустріли 
воскреслого Христа, 
торкалися Його ран, 
торкалися Його тіла 
після воскресіння, 
споживали з Ним 
Таїнственну вечерю. 
І аж до кінців світу 
несли вістку, що вони 
бачили воскреслого 
Христа. Іван, зокрема, 
пише нам, християнам 
нового часу, про те, що 
було від початку, про 
те, що очі їхні бачили, 
про те, чого руки їхні 
торкалися... Тому це 
вони і сповіщають 
нам, щоб наша радість 
була повною. Отож, 
ми, як християни, є 
спадкоємцями тих, які 
бачили, торкалися, 
спілкувалися та 
особисто зустріли 
Воскреслого.

Як зазначає 
Предстоятель, саме в цю 
пасхальну ніч у ранній 
Церкві звершувалися 
Таїнства Хрещення, 
Миропомазання і навіть 
вперше Церква, яка 
приймала нових членів 
до своєї спільноти, 
давала можливість 
причаститися Тілом 
і Кров’ю Спасителя, 
споживати паску. Цією 
паскою є не лише хліб, 

який ми маємо у своїх 
кошиках, а й Христос. 
Адже християнин 
є тим, хто прийняв 
Таїнтво Хрещення, 
був охрещений, 
отримав Таїнство 
Миропомазання і 
причастився Тілом 
і Кров’ю нашого 
Спасителя.

«У цей момент ми 
стали причасниками 
Воскресіння, не 
лише слухачами, але 
справжніми дійсними 
його учасниками. Каже 
апостол Павло: “Усі ви, 
що в Христа хрестилися, 
у смерті охрестилися”. 
Ми були з ним 
поховані, охрещені на 
смерть, щоб, як Христос 
воскрес із мертвих, і 
ми з вами жили новим 
життям. Ось що означає 
бути християнином!” 
— запевняє очільник 
греко-католиків.

«Бути християнином 
означає свідчити про 
Воскреслого. Недарма 
християни в різний час і у 
всіх народах, коли йшли 
на смерть та бачили 
знаряддя своєї муки 
(особливо християни ХХ 
століття, які дивилися 
на те, як налаштовують 
набої ті, що хочуть їх 
вбивати), у той момент 
співали: “Христос 
воскрес із мертвих, 

смертю смерть подолав 
і тим, що в гробах, 
життя дарував”. Вони 
начебто насміхалися з 
тих, які хотіли їх убити, 
бо хто є причасником 
життя Воскреслого — 
переміг смерть. І тому 
християнин сьогодні 
разом з апостолом 
Павлом каже: “Смерте, 
смерте, де твоє 
жало? Де твоя, аде, 
перемога?” Тому в цю 
пасхальну ніч відкриймо, 
ким ми є. Каже святий 
Августин: “Християнине, 
пізнай, ким ти є. Відкрий 
для себе власне 
ім’я!”» — промовляв 
Блаженніший Святослав 
до прихожан.

«У цей радісний і 
великий день бажаю 
всіх вас привітати 
зі святом! Бажаю 
привітати і поділитися 
цією пасхальною 
радістю, якої ми 
стали причасниками, 
учасниками і свідками 

Воскресіння Христового. 
Стоячи сьогодні на 
богослужіннях, ми 
бачили, як зійшло 
сонце... А тепер ми 
бачимо сонце, яке у всій 
своїй повноті зійшло 
і сяє нам. Це знак, 
літургійний символ, 
що завжди після ночі 
настає день. Якщо 
завжди після темряви 
настає світло, то й після 
життя у цьому світі і 
нашої смерті настане 
наше воскресіння. 
Після бурі наступає 
тиша, тому обов’язково 
непереможно після 
війни настане мир. І 
ми будемо свідками 
цього великого таїнства 
у м и р о т в о р е н н я 
світу у воскреслому 
Спасителеві!» — щиро 
привітав усіх людей зі 
святом Предстоятель 
УГКЦ.

«Ми сьогодні свідчимо, 

«Буòи хðиñòиÿíиíîм îзíàчàє ñâіäчиòи пðî Вîñкðåñлîгî», 
— Глàâà УГКЦ íà Вåликäåíь

(пðîäîâæåííÿ з пîпåðåäíьîї ñòîðіíки)
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що Христос воскрес 
нашим братам і 
сестрам на окупованих 
територіях. Ми сьогодні 
сповіщаємо про 
воскресіння нашим 
солдатам і хлопцям, 
які дивляться в обличчя 
смерті і співають 
сьогодні пісню про те, 
що Христос воскрес 
із мертвих. Я вітаю з 

«Буòи хðиñòиÿíиíîм îзíàчàє ñâіäчиòи пðî Вîñкðåñлîгî», 
— Глàâà УГКЦ íà Вåликäåíь

(пðîäîâæåííÿ з пîпåðåäíьîї ñòîðіíки)

цим святом тих, хто, 
можливо, сьогодні 
найбільше сумує. Адже 
цього дня Христос 
смуток змінює на 
радість. Вітаю всіх вас 
і бажаю вам з усього 
серця сповнитися 
небесною радістю, бо 
каже Христос: “Мій мир 
даю вам”. Не світ його 
дає, бо цей світ не має 

миру. Мир приходить 
від Христа, який воскрес 
із мертвих. Христос 
воскрес! Воістину 
воскрес!» — звернувся 
наприкінці своєї 
проповіді Блаженніший 
Святослав до людей, які 
всім серцем та душею 
проживають момент 
Христового воскресіння.

Департамент інформації 
УГКЦ

h t t p : / / n e w s . u g c c .
u a / v i d e o / b u t i _
h r i s t i y a n i n o m _
o z n a c h a i e _
s v % D 1 % 9 6 d c h i t i _
p r o _ v o s k r e s l o g o _ _
g l a v a _ u g k t s _ n a _
velikden_82435.html
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Й. Е. Райнер Марія 
Кардинал Вьолькі 
відвідував мукачівську 
г р е к о - к а т о л и ц ь к у 
єпархію з 4 по 7 квітня. 
Рівно 10 років тому 
мукачівську греко-
католицьку єпархію 
відвідував його 
попередник - кардинал 
Майснер. Кардинал 
Вьолькі вручив владиці 
Мілану (Шашіку) одну 
із особистих чаш 
кардинала Майснера 
із його кардинальсьмим 
гербом.

Мету свого 
візиту в Україну 
кардинал Вьолькі 
охарактеризував так: 
“Напевно багато 
хто із вас чув про 
РЕНОВАБІС. Це 

німецький благодійний 
фонд, який багато років 
тому назад заснували 
німецькі єпископи, 
щоб бути близькими 
до християн східної 
Європи. У минулому 
році я відкривав  одну 
із цих солідарних акцій 
німецької Церкви з 
Церквами Східної 
Європи в нашому 
Кельнському соборі. 
Тоді я багато дізнався 
і про вашу Церкву, а 
також про те, якою 
є нинішня політична 
та соціальна ситуація 
у Східній Європі. 
Саме в той момент 
я зрозумів, що мій 
власний стиль життя 
в західноєвропейській 
країні пов'язаний 
в безпосередній 
відповідальності з 
життєвою ситуацією 

тут, у Східній Європі, 
та особливо в життєвій 
ситуації тут у вас в 
Україні. Ось чому я 
вирішив, в ці дні вас 
відвідати особисто, щоб 
вас і вашу непросту 
ситуацію пізнати краще 
власними очима, 
а також, щоб бути 
близько з вами, і тим 
самим показати вам 
мою підтримку і мою 
солідарність, а також 
я хочу як християнин 
разом з вами молитися і 
разом з вами святкувати 
ці важливі дні нашої 
віри”.

У промові до вірних 
на Літургії кардинал 
Вьолькі сказав, що 
“хоч ми і носимо 
різний літургійний одяг 
і молимося різними 
мовами, однак ми всі 

належимо до єдиної 
вселенської католицької 
Церкви”.

Під час розмови з 
семінаристами та 
проводом в ужгородській 
богословській академії 
ім. бл. Теодора Ромжі 
йшлося про церковну 
ситуацію в Німеччині 
та про сучасні виклики 
перед , які стоять 
сьогодні перед цілою 
католицькою Церквою.
5 квітня кардинал 
Вьолькі взяв участь 
в Архиєрейській 
Божественній Літургії 
в ужгородському 
катедральному соборі. 
Оскільки це була 
його перша Літургія 
в візантійському 
обряді, владика Мілан 
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подарував йому мітру з 
вишитими візантійськими 
іконами Ісуса Христа 
та Богородиці. Після 
Літургії він мав 
неформальну зустріч-
розмову з духовенством 
і монашестовом єпархії. 
В той же день він відвідав 
молодіжний духовний 
центр в с. Анталовці та 
братів Францисканців і 
Капуцинів в м. Ужгород.
6 квітня кардинал відвідав 
єпархіальний Карітас. 
Ознайомився з великим 
полем праці Карітасу 
та мав розмову з 
переселенцями зі східної 
України та з сім’ями 
загиблих солдатів із 
Закарпаття.

7 квітня кардинал Вьолькі 
взяв участь у святковій 
Архиєрейській Літургії  з 
нагоди свята Благовіщення 
в Благовіщенському храмі 
в м. Ужгород. В своєму 
слові він подякував всім 
вірним за “ваше свідчення 
віри і вашу гостинність. 
Протягом цих днів я дуже 
багато навчився від вас. 
І про цей досвід буду 
розповідати в Німеччині 
та особливо в моїй єпархії 
в Кельні”. 

ht tps://risu.org.ua/ua/
index/all_news/catholics/
mukachevo_gce/70789
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May 2018 - Tðàâíÿ 2018

Happy Birthday!

З Дíåм íàðîäæåííÿ!

May 16: Subdeacon Alex Bricki
May 22: Rev. Msgr. Ronald 
Popivchak
May 23: Rev. Alexander Dumenko

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

Нåхàй Дîбðий Гîñпîäь Тðимàє  
Вàñ у Сâîїй  Опіці òà Ùåäðî 
Блàгîñлîâиòь Вàñ. Мíîгàÿ Ліòà!

Congratulations on your 
Anniversary of Priesthood!

Віòàємî з Річíицåю Сâÿщåíñòâà!

May 1: Subdeacon Alex Bricki (2nd Anniversary)
May 3: Rev. Mykola Bychok, C.Ss.R. (13th Anniversary)
May 5: Rev. Vasyl Putera (22nd Anniversary)
May 11: Very Rev. Archpr. John M. Fields (32nd Anniversary)
May 12: Very Rev. Archpr. Daniel Gurovich (44th Anniversary)
May 14: Rev. John Ciurpita (29th Anniversary)
May 14: Msgr. James Melnic (40th Anniversary)
May 16: Rev. Paul J. Makar (8th Anniversary)
May 16: Rev. John Seniw (36th Anniversary)
May 16: V. Rev. Archpriest Daniel Troyan (36th Anniversary)
May 20: Very Rev. Archpr. Michael Hutsko (34th Anniversary)
May 22: Rev. Robert Hitchens (24th Anniversary)
May 25: Rev. Msgr. Myron Grabowsky (51st Anniversary)
May 25: Rev. Msgr. Ronald Popivchak (51st Anniversary)

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

Нåхàй Бîг Обäàðує Бàгàòьмà Блàгîñлîâåííими 
Рîкàми Слуæіííÿ â Гîñпîäíьîму Виíîгðàäíику!


