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Зустріч 2018 р. українських католицьких 
Єпископів Північної Америки в 

Келовна, Канада

Єпископ Андрій Рабій, Єпископ Давид Мотюк, Архиєпископ-Емерит Стефан 
Сорока, Єпископ Павло Хомницький, Митрополит Лаврентій Гуцуляк, Єпископ 
Богдан Данило, Єпископ Кен Новаківський, Єпископ Браян Байда, Єпископ 
Венедикт Алексійчук.

ЗАЗНАЧТЕ В КАЛЕНДАРІ ДАТУ: 
 

Неділя, 10-го червня 2018 р. 
ст. 2

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

(Продовæення на ст. 5)



 

06 òðàâíÿ 2018 ð.  2

Неділя 10-го червня 2018 р. стане пам’ятним днем
 в Українській Католицькій Церкві США, яка буде 

вшановувати Архиєпископа-Емерита Стефана Сороку за 
його віддане слуæіння в винограднику Господньому

Філадельфія, Пенс. – 
Неділя, 10 червня, стане 
пам’ятним днем в історії 
Української Католицької 
Церкви в Америці, 
коли духовенство, 
монашество та 
вірні зберуться на  
молитву подяки Богові 
за благословення 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
М и т р о п о л и ч о ї 
Архиєпархії роками 
відданого служіння 
Високопреосвященного 
Архиєпископа-Емерита 
Стефана Сороки 
у винограднику 
Господньому.  

Подячний Молебень 
до Матері Божої 
буде відслужений 
А р х и є п и с к о п о м 
Стефаном та братами 
Єпископами, духовними 
отцями та дияконами 
о 3 год. пополудні 

в золотоверхій 
українській католицькій 
Катедрі Непорочного 
Зачаття у Філадельфії 
за адресою:  830 
North Franklin Street. 
До них приєднається 
духовенство та 
вірні архиєпархії та 
митрополичої провінції.  

Після служби всіх 
запрошується в 
катедральний зал на 
зустріч з перекускою 
та вшанування 
Архиєпископа Стефана 
і висловлення йому 
вдячності та добрих 
побажань на емеритурі.
  
Архиєпископ Стефан 
був призначений 
Папою Іваном Павлом 
ІІ Митрополитом 
США, Архиєпископом 
Філадельфійським 29 
листопада 2000 р., 
а 27 лютого 2001 
р. відбулася його 
інтронізація.  

У понеділок, 16 
квітня 2018 р., Папа 
Франциск, з огляду на 
стан здоров’я Владики, 
прийняв його зречення 
від престолу.  Святіший 
Отець оголосив 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к у 

Архиєпархію вакантною 
і призначив Єпископа-
помічника Андрія 
Рабія Апостольським 
Адміністратором до 
моменту затвердження 
нового Архиєпископа.

Єпископ Андрій 
Рабій сердечно 
запрошує і заохочує 
всіх взяти участь у 

цьому поважному 
святі вшанування 
Архиєпископа Стефана.  
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2001 рік – Хіротонія Кир Стефана Сороки як 
Архиєпископа Філадельфійської Архиєпархії та 

Митрополита США
27-го лютого, 2001 р., 
Високопреосвященний 
Стефан Сорока був 
введений на престол 
як митрополит-
а р х и є п и с к о п 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Української Католицької 
Архиєпархії. Новий 
митрополит ввійшов до 
Української Католицької 
Катедри Непорочного 
Зачаття у Філадельфії, 
ПА, у супроводі 
тридцяти п’яти єпископів, 
у тому числі чотирьох 
кардиналів, слідуючи за 
процесією з 400 дітей і 
вівтарних дружинників 
з усієї архиєпархії і 
200 осіб духовенства і 
монашества.  

Інсталяційна церемонія 
почалася з вітання 
Б л а ж е н н і ш о г о 
В е р х о в н о г о 
А р х и є п и с к о п а 
Кардинала Любомира 
Гузара, а відтак 
Апостольський Нунцій 
в Сполучених Штатах 
архиєпископ Габріел 
Монталво прочитав 
папську буллу 
призначення від Папи 
Івана Павла ІІ. 
  
Потім Кардинал 
Гузар та Архиєпископ 
Монталво привели 
Митрополита Сороку 
до єпископського 
трону - “кафедри”, де 

він був посаджений, 
або “возведений” на 
престол, після чого 
Апостольський Нунцій 
вигукнув, “Прийми цей 
пастирський жезл, яким 
маєш пасти довірене 
тобі Христове стадо. 
Aксіос!”  

Після церемонії 
возведення на престол, 
все духовенство 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії підійшло 
вперед, щоб висловити 
обіцянку покори новому 
Митрополитові.

У своїй проповіді, 
митрополит Сорока 
цитував читання 
Папської Булли 
Високопреосвященним 

27 лютого 2001 р. під час інтронізації 
Митрополита Стефана тоді ще 

диякон Андрій Рабій, який сьогодні 
є Апостольським Адміністратором 

Філадельфійської Архиєпархії, 
співслуæить на Боæественній літургії.

(Продовæення на ст. 4)
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2001 рік – Хіротонія Кир Стефана Сороки...

А р х и є п и с к о п о м 
Монталво на початку 
інсталяції, де говориться 
про єпископа як 
доброго пастиря, який 
знає своїх овець, і 
чиї вівці знають його. 
Єпископ повинен стояти 
серед своїх людей, як 
“Той, Що Служить” 
(Девіз Митрополита 
Сороки.)

Митрополит Сорока 
зауважив, “Це виражено 
у стихах сьогоднішнього 
євангельського читання 
від Святого Івана, де 
про пастиря сказано, 
як про такого, який 
першим проходить 
через ворота, а потім 
кличе кожного зі своїх 
поіменно, і вівці чують 
його голос і слідують 
за ним, тому що вони 
пізнають його голос. 
Євангельське читання, 
яке ми чули, говорить 
про доброго пастиря, як 
такого, який знає своїх 
овець і чиї вівці знають 
його. Добрий пастир 
готовий покласти своє 
життя за своїх овець. І, 

добрий пастир повинен 
також вести і кликати 
інших овець, які не 
належить до його стада, 
і вони також впізнають 
його голос, і буде одне 
стадо і один пастир.” 

Він продовжував, “Ті 
з нас, яких покликано 
до лідерства в нашій 
Церкві повинні служити 
прикладом. Ми не 
можемо сподіватися, що 
наші люди робитимуть 
що-небудь таке, що ми 
самі були б несхильні 
робити з ними. Як 
вашого пастиря, мене 
покликано бути серед 
священиків, монашества 
і людей настільки, що 
ви впізнаєте мій голос 
і будете дівіряти моєму 
серцю. Я повинен мати 
достатньо мужності, 
щоб йти першим, 
достатньо співчуття, 
щоб вибрати безпечну 
дорогу для найслабкіших 
серед вас, і достатньо 
впевненості, щоб ви 
слідували, якщо я буду 
вести.”

(продовæення з попередньої сторінки)



 З 1-го по 3-тє  травня 
2018 р. українські 
католицькі Єпископи 
Канади і Сполучених 
Штатів провели 
свою щорічну 
зустріч в Келовна, 
Канада. Єпископ 
Кен Новаківський 
приймав єпископів 
у Реколекційному 
Центрі Seton House, 
який височіє над 
мальовничим озером 
Оканаґан.

У засіданнях брали 
участь Митрополит 
Лаврентій Гуцуляк 
(Вінніпеґ); головуючий, 
Єпископ Давид 
Мотюк (Едмонтон); 
Єпископ Браян Байда 
(Саскатун); Єпископ 
Кен Новаківський 
(Ню Вестмінстер); 
Архиєпископ-Емерит 
Стефан Сорока 
( Ф і л а д е л ь ф і я ) ; 
Єпископ Андрій Рабій 

Зустріч 2018 р. українських католицьких Єпископів 
Північної Америки в Келовна, Канада

(Філадельфія); Єпископ 
Павло Хомницький  
(Стемфорд); Єпископ 
Венедикт Алексійчук 
(Чікаґо); Єпископ Богдан 
Данило (Парма).

Кожен день єпископи 
розпочинали відправою 
Б о ж е с т в е н н о ї 
літургії в маленькій 

дерев’яній каплиці 
на посілості Центру, 
з якої відкривався 
захоплюючий дух 
краєвид на озеро і 
навколишню місцевість.

На триденній зустрічі 
були обговорені теми, 
які хвилюють вірних 
Українських Католицьких 
Церков в Північній 
Америці, а також 
теми у приготуванні 
до Синоду Єпископів 
Української Католицької 
Церкви, який пройде в 
Україні в місяці вересні.  
Серед обговорюваних 
тем були: англійський 
переклад літургійних 
текстів, розвиток 
к а т е х и т и ч н и х 
програм, покликання 
до священства та 

богопосвяченого життя, 
безперервне священиче 
формування, іститут 
канторів тощо. 

Єпископи також 
мали нагоду в 
дружній атмосфері 
поспілкуватися з 
місцевими Римо-
Католицькими єрархами: 
ново-рукоположеним 
Є п и с к о п о м 
Нельсонської Дієцезії, 
Високопреосвященним 
Greg Bittman та 
Єпископом-емеритом, 
Високопреосвященним 
John Corriveau. 
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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.

Апостольський Адміністратор Філадельфійської Архиєпархії 
Єпископ Андрій Рабій призначив Всечеснішого Монсеньйора 
Петра Д. Васло Канцлером Архиєпархії, а Всечеснішого 
Протопресвітера  Івана Філдса - Віце-Канцлером.  Розпорядæення 
набирає чинності з 1 травня 2018 року.

Монсеньйор Петро Васло
Канцлер – головний упорядник документообігу в 
Архиєпархії.  Канцлер є також нотарем, який може 
засвідчувати офіційні документи, і часто за дорученням 
Єпископа дієцезії має інші обов’язки:  він може відповідати 
за певні аспекти фінансових справ, підбирати кадри 
для праці в дієцезії, але його влада не поширюється на 
вікарія єпископа, як наприклад, генерального вікарія, 
єпископського вікарія, чи вікарія Трибуналу.  Його 
обов’язки обмежуються Канцелярією.



THE PROVIDENCE ASSOCIATION
Your Ukrainian Catholic

Fraternal Life Insurance and Benefit Society

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

1912
Deposit Agreement Accounts                Fraternity                                                                               
Paying 2018

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

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

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

www.provassn.com

Засідання української католицької асоціації 
Провидіння у Філадельфії 26-27 квітня, 2018 p.
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Почитання ікони Блаæенного Єпископа Миколи 
Чарнецького перед свяченим в парафії святого Івана 

Хрестителя в Нортгемптоні, Пенс.  

On Sunday April 22, 2018 at 
Saint John the Baptist Ukrainian 
Catholic Church in Northampton, 
PA, the Sunday of the Paralytic, 
there was much rejoicing. 

Consider the poor Paralytic no 
family, no friends to help him into 
the pool to be healed,yet his faith 
and belief in GOD told him if 
he could only get into the water 
he would be healed. But GOD 
saw in him a faith so strong, so 
powerful he did not need the 
water of that pool. GOD told 
him get up and LIVE. 

Our parish family not only had 
the image of the Paralytic, but 
were also graced with the icon 
and relic of Blessed Bishop 
MYKOLA CHARNETSKY CSsR 
. A brief presentation of his life 
and what he endured was made 
by Andrea Neagle one of our 
children religious education 
teachers. Two examples of a 
strong faith set before us. 

After Liturgy, prayer, and 
veneration we enjoyed a 
sumptuous Sviachenne in our 
parish hall. Good food and 
homemade desserts were 
enjoyed by all. A blessed thank 
you to all the volunteers and 
parishioners in attendance in 
a day of much rejoicing THE 
RISEN CHRIST, THE PARALYTIC, 
BLESSED BISHOP MYKOLA, 
SVIACHENNE.  “CHRIST IS 
RISEN “ “ HE IS TRULY RISEN”

A brief presentation about the life of Bishop Mykola 
Charnetsky was made by Andrea Neagle one of our 

children religious education teachers.

Icon and Relic of Blessed Bishop Martyr Mykola 
Charnetsky, CSsR on display at Northampton, PA

(Продовæення на ст. 9)
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St. John’s in Northampton sends their deepest 
thanks to everyone who donated and supported 
this year’s Parish Sviachenne. Thank you for your 
monetary gifts, your time, energy and support to 
this very worthwhile event. A special “Thank You” 
to Nadine Harbove for orchestrating this wonderful 
event and to Richard Stretch for making the 
fabulous Pascha Bread. Everything was delicious!

Почитання ікони Блаæенного Єпископа Миколи 
Чарнецького перед свяченим в парафії святого Івана 

Хрестителя в Нортгемптоні, Пенс.  

Father John Seniw giving the 
Blessing and Welcoming nearly 

170 attendees

Nadine Harbove (pictured 3rd from left standing) and 
with part of her dedicated volunteer team

(продовæення з попередньої сторінки)
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З 14-го по 28-ме травня Туринська Плащениця буде 
виставлена в парафії Преобраæення Господнього в 

Нантікок, Пенс. A full-sized replica 
of the Shroud of Turin 
will be on display for two 
weeks at Transfiguration 
of Our Lord Ukrainian 
Catholic Church, in the 
Hanover Section of 
Nanticoke, from May 14 
through May 28, 2018.  
The original Shroud is 
in Italy, and is believed 
by many to be the burial 
shroud of Jesus.  The life-
sized replica that will be 
on display measures 14.5 
feet long and almost 4 
feet in width, and was 
custom printed with the 
highest resolution digital 
scans ever made.   

 The public is 
welcome for visitation 
and prayer at the church 
during open times 
over the course of the 
shroud’s display.  “The 
reasons someone may 
come to visit are many,” 
says Transfiguration 
Church’s Father Walter 
Pasicznyk.   “Some will 
come out of curiosity, 
others to strengthen 
their faith.  Many who 
have been unable to 
go to Turin, Italy, to see 
the original Shroud, will 
come so that they can 
witness and experience 
the most accurate replica 
possible.  To all, we say 
‘Come and see!’” 

 I n f o r m a t i o n 
about the history and 

the scientific study of 
the Shroud of Turin will 
be shared with  visitors.  
A presentation on the 
Shroud will be given 
on Monday, May 14, 
7:30pm, following 
Vespers [Evening Prayer] 
at 6:30pm.  In addition 
to Divine Liturgy at  
6:00pm Saturdays and 
10:30am Sundays, the 
church will be open 
for visitation weekdays 
from 10:00am-1:00pm 

and  4:00-8:00pm daily, 
May 15 to May 27, 
with rosary recitation 
at 4:30pm (except for 
Saturday, May 19 and 
Saturday May 26, which 
is 10:00am-1:00pm and 
6:00-8:00pm).   The 
detailed daily schedule 
for The Shroud of 
Turin visitation is at the 
church’s website, www.
t r a n s f i g u r a t i o n u c c .
org.  Classes or groups 
that are interested in 

a private presentation 
on the Shroud, as well 
as individuals who are 
unable to attend the 
public presentation 
on May 14th, are 
welcome to call Father 
Walter, at 570-735-
2262 to schedule a visit. 
Transfiguration Church 
is located at 240 Center 
Street, Hanover Section, 
Nanticoke.
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SPRING COMES BRINGING LIFE TO HOLY MYRRH-BEARERS IN 
SWARTHMORE, PENNSYLVANIA 

 

PYSANKY WORKSHOPS 

(Photo at left): Maria Werz conducted two Pysanky workshops at Holy 
Myrrh-Bearers where 38 people from the community participated. This is 

the second year that the parish has hosted the Pysanky workshop and 
again it was enthusiastically received by non-parishioners and has 

become an exciting event at the parish. 

 

PREPERATION OF EASTER BASKETS 

(Photo at right): For the third year the 
parish has prepared baskets of traditional Ukrainian Easter foods for purchase by 

parishioners.  This was established to help parishioners keep the tradition of having 
a traditional Easter basket blessed in celebration of our Lord’s Resurrection. 

 

PASCHA SUNDAY 

(Photo at left): Celebrating the Easter 
Vigil is a well anticipated service filled 

with drama and joy.  Here the pastor, Father 
John Ciurpita throws fresh Bay Laurel leaves soaked in Rose water at the 

singing of, “Arise O God and judge the earth…”, which announces the 
moment of the Resurrection of Jesus Christ.  The bay leaves are used as a sign 

of Christ’s triumph over death. 

 

(Photo at right): Parishioners come 
forward to receive the festal anointing 

with oil from the tomb of our Lord, Jesus 
Christ which was obtained by 

parishioner Gregory Girton while on 
pilgrimage in the Holy Land. 

 

(Photo at left): With what has now 
become the tradition of the parish, 

weather was on the side of parishioners 
allowing for the traditional blessing of 

baskets outside on, “the wall”. 
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            YOU ARE INVITED TO  
               AN OPEN HOUSE 
MINISTRY OF THE SISTERS OF THE ORDER OF  
ST. BASIL THE GREAT, JENKINTOWN, PA     
               

           Thursday, May 17th   10:00AM-1:00PM  

           Tuesday, May 29th     5:00PM-7:30PM 

           Sunday, June 3rd        12:00PM-3:00PM                            

         

*Tour the Center 
and conference 
rooms 

*Walk around the 

beautiful serene, grounds. 

*Visit the Holy Trinity 

Chapel 

*Meet the staff! 

*Enjoy some light 

refreshments 

*Visit our Icon Gift Shop 

 

 

   

BASILIAN 
SPIRITUALITY CENTER 

710 Fox Chase Rd. 
Fox Chase Manor, Pa 

19046 
215.780.1227 

www.stbasils.com 
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«Чого ми маємо їх 
навчати?» - це вже 
третя зустріч програми 
к а т е х и т и ч н о г о 
навчання, яку провела 
сестра Анна Лашок, 
ЧСВВ, 21 квітня 2018 р.  
Перші дві зустрічі з цієї 
серії відбулися 20-го і 
27-го січня 2018 р.  

Під час навчання 
розглядалися різні теми. 
Однією з тем було 
Дванадцять великих 
празників Церковного 
року, а власне: 1) Різдво 
Пресвятої Богородиці; 
2) Воздвиження Чесного 
Хреста; 3) Введення 

У Духовному центрі Сестер Василіянок відбулася третя 
навчальна зустріч катехитичної програми під назвою: 

«Чого ми маємо їх навчати?»

в храм Пресвятої 
Богородиці; 4) Різдво 
Господа нашого Ісуса 
Христа; 5) Богоявлення; 

6) Стрітення; 7) 
Благовіщення; 8) Квітна 
Неділя; 9) Вознесіння 
Господнє; 10) Зіслання 

Святого Духа; 11) 
П р е о б р а ж е н н я 
Господнє; 12) Успіння 
Пресвятої Богородиці. 
Сестра Анна 
наголосила, що 
Воскресіння Господнє 
не належить до 
Дванадцяти великих 
празників, бо воно є 
Святом зі Свят.

Ще однією темою, 
яка зацікавила клас, 
було пояснення ритму 
літургійної молитви.  
Слухачам також 
розповіли, що Вечірня 
служиться на захід Сонця 
і нею розпочинається 
новий літургійний день; 
Повечір’я служиться 
перед відходом до сну; 
Північна - служиться 
серед ночі; Утреня – це 

(Продовæення на ст. 14)
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ранішня молитва, і Часи 
– це короткі молитви 
впродовж дня: Перший 
час - о 6-ій год. ранку, 

Третій час – о 9-ій год. 
ранку, Шостий час - в 
полудень, Дев’ятий час 
– о 3-ій год. дня. 

О 3-ій год дня всі слухачі 
піднялися в Каплицю 
сестер Василіянок, 
щоб побачити як 

The class went upstairs  at 3PM to “Holy Trinity Chapel” at the Sisters of the Order of St. 
Basil the Great, Fox Chase Manor, PA (Jenkintown) to learn about the Ninth Hour Service.

Ninth Hour Sr. Ann Laszok, OSBM teaching 
about the Liturgical Year

відправляється Дев’ятий 
час. 

-Тересa Сівак

У Духовному центрі Сестер Василіянок відбулася третя 
навчальна зустріч катехитичної програми під назвою: 

«Чого ми маємо їх навчати?»
(продовæення з попередньої сторінки)
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25-го квітня 2018 р. Єпископ Павло Хомницький, ЧСВВ, 
зі Стемфордської Єпархії привіз Бостонські кремові 
торти Архиєпископу Емериту Стефану Сороці та всім 

працівникам  Канцелярії Архиєпархії, на які він заклався 
з Митрополитом під час супер-болу (Super Bowl).

Philadelphia, Pa.--
On Wednesday April 
25, 2018, Bishop Paul 
Chomnycky, OSBM 
delivered quite a number 
of Boston cream pies 
to Archbishop-emeritus 
Stefan Soroka and 
the Ukrainian Catholic 
Archeparchy Chancery 
Staff in Philadelphia.

Bishop Paul and 
Archbishop Stefan 
placed a culinary wager 
on the outcome of the 
February 4, 2018 Super 
Bowl LII football game 
between the Eagles and 
Patriots in Minneapolis. 
If New England won 
the Super Bowl, 
Metropolitan Stefan 
would have provided 
a Philly Cheesesteak 
luncheon to Stamford’s 
Chancery Staff. If the 
Philadelphia Eagles won 
the Super Bowl, Bishop 
Paul Chomnycky, OSBM 
would provide the 
Philadelphia Chancery 
Staff with Boston cream 
pies.

On Monday morning, 
February 5th, following 
P h i l a d e l p h i a ’ s 
unexpected triumph in 
the Super Bowl, Bishop 
Paul was contacted 
at his chancery office. 

He had this to say with 
a smile: “I feel rather 
like Job of the Old 
Testament sitting in ashes 
and sackcloth. But I will 
muster as much good 
sportsmanship as I can, 
swallow my pride, fill my 
car with Boston cream 
pies and make the trek 
down to the chancery 
office in Philadelphia to 
make good on my bet! 
I just hope I manage to 
get a piece of pie!”

During the luncheon 
on Wednesday no one 
was eating humble pie-
-rather everyone was 
enjoying the Boston 
Cream Pies courtesy 
of Bishop Paul and the 
Stamford Eparchy.
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Thank You

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
St. John The Baptist-Northampton         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
Zahalak, Marta    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
Chaykowsky, Helen  100.00
Wilson, Michael & Rosaline 100.00
Kalagher, Richard & Nadia 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 
16,360.00

Chair Lift Donations as of April 27, 2018

ПРОСИМО ВАС  ДОПОМОГИ В ОБЛАДНАННІ 
ЗРУЧНОГО ДОСТУПУ ДО НАШОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ

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

+Стефан Сорока, 
Митрополит-Архиєпископ
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Sisters Servants 
    of Mary Immaculate 
64th HOLY DORMITION  

 (ASSUMPTION) 
   PILGRIMAGE 

    August 11-12, 2018  
            

 

Celebrated by His Beatitude   
     Sviatoslav Shevchuk 

  
Most Rev. Paul Chomnycky, OSBM  
Eparch of Stamford 
 

 
       Special Guests   
        His Eminence  

                             Timothy Cardinal Dolan 
  

       and  
  
                         Sr. Sofija Lebedowicz, SSMI   
                              Superior General  

 
 

MARY, OUR MODEL OF PRAYER 
“Do Whatever He Tells You…” 

 
Sisters Servants of Mary Immaculate 

150 Sisters Servants Ln., Sloatsburg, NY 10974 
845-753-2840 * ssminy@aol.com 

 

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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Pennsylvania’s 2018 Primary Election: Is you conscience ready?

April 30, 2018

In keeping with its mission, the Pennsylvania Catholic 
Conference (PCC) aims to educate and inform Catholics 
about a wide range of issues.

To that end, we have compiled a series of resources 
to help to educate you about some of the issues and 
topics that are important to Catholics. The PCC neither 
supports nor opposes any candidate for public office.

As you review these resources, please also consider 
excerpt from the bishops’ Living the Gospel of Life:

“Any politics of human dignity must seriously address 
issues of racism, poverty, hunger, employment, education, 
housing, and health care. Therefore, Catholics should 
eagerly involve themselves as advocates for the weak 
and marginalized in all these areas…But being ‘right’ in 
such matters can never excuse a wrong choice regarding direct attacks on innocent human life. Indeed, 
the failure to protect and defend life in its most vulnerable stages renders suspect any claims to the 
‘rightness’ of positions in other matters affecting the poorest and least powerful of the human community. 
If we understand the human person as the ‘temple of the Holy Spirit’ — the living house of God — then 
these latter issues fall logically into place as the crossbeams and walls of that house. All direct attacks on 
innocent human life, such as abortion and euthanasia, strike at the house’s foundation. These directly and 
immediately violate the human person’s most fundamental right – the right to life.”  From Living the Gospel 
of Life, No. 22 with original emphasis (Pastoral Statement of the U.S. Catholic Bishops, 1998).

Another resource to help Catholics prepare for the upcoming election is Forming Conscience for Faithful 
Citizenship, and its companion summary bulletin inserts.

U.S. Senate Candidates / (Full Responses & Comments)

PA Governor/Lieutenant Governor Candidates / (Full Responses & Comments)

General Assembly & U.S. Congressional Candidates

For more information and to read Full Responses & Comments of candidates visit the 
PCC website at https://www.pacatholic.org/pennsylvanias-2018-primary-election-is-you-

conscience-ready/
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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.

April 30 - May 7
St. Vladimir Ukrainian Catholic Church

101 Lehigh Avenue
Palmerton, Pa.

For more information phone 610-826-2359

May 7-May 14
St. Anne Ukrainian Catholic Church

1545 Easton Road
Warrington, Pa.

For more information phone 215-343-0779

May 14-21
Presentation of Our Lord Ukrainian Catholic Church

1564 Allentown Road
Lansdale, Pa.

For more information phone 215-343-0779

May 21- May 27
St. Michael’s Ukrainian Catholic Church

427 West Walnut Street 
Pottstown, Pa.

For more information phone 610-933-5453
 

May 27- June 4
Ss. Peter and Paul Ukrainian Catholic Church

472 Emmett Street
Phoenixville, Pa.

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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ЗАЗНАЧТЕ ДАТУ В КАЛЕНДАРІ 2018 Р. 

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. 

18-19  СЕРПНЯ  УКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В ЛІГАЙТОНІ, ПЕНС. 

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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ПРИВІТАННЯ ДО ДНЯ МАТЕРІ

З нагоди Дня Матері редакція газети “ШЛЯХ” бажає всім 
читачам-матерям доброго здоров’я, довгого життя і Божих 
найкращих благословень. Нехай Святий Дух веде Вас
через усе життя, і нехай Свята Божа Мати оберігає від 
всякого зла.

БАÆАЄМО ВАМ БАГАТО РАДІСНÈХ І 
БЛАГОСЛОВЕННÈХ ЛІТ!

Травень – Це Місяць Присвячений Матері Боæій

У травнi наша Українська Греко-Католицька Церква в особливий спосіб віддає шану Пресвятій 
Богородиці і тим самим дає ще одну прекрасну нагоду для роздумів над темою Богоматеринства. 
Ми всі неодноразово чули зi Святого Письма і церковного Передання  про історію служіння 
покірної слугині Божої -Богородиці. Марія завжди була зi Своїм Сином, Ісусом Христом.

Розп’ятий на хресті, Ісус в особі свого учня святого апостола Івана віддав нас усіх під опіку 
своєї матері, словами: “Æінко - це син твій.” A опісля звертаючись до учня : “Це мати твоя!” 
Під хрестом свого Сина Марія огорнула нас усіх своєю материнською любов’ю і від того часу 
дбає про нас, як найкраща мати. Кожен добрий християнин відчуває цю турботливу любов 
Пресвятої Богородиці, покладаючи на неї всю свою надію, та маючи в ній надійну Заступницю 
та Покровительку в житті.

На молебні ми взиваємо, молимось, просимо 
Пресвяту Богородицю про спасіння такими 
словами - Пресвятая Богородице, Спаси 
нас.

Марія є премилосердна Богородиця, Мати 
предвічної любови і Божої благодати. 
Вона – покров світу, більший ніж небеса, 
заступниця перед Справедливим Суддею, 
яка не покинула нас по своєму успенні.  
Богоматір – прибіжище грішників і потіха 
згорьованих. Марія, Наша Духовна Матір, 
ізбавить нас, вірних, від зла та усяких незгод.  

о. Д. Юрій Ворощак
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“Думаю, що ті виклики, які стояли перед нашими 
мучениками, стоять і перед нами сьогодні!” — Глава УГКЦ

Четвер, 19 квітня 2018 p.
 
У середу, 19 квітня, 
відбулося відкриття 
виставки «УГКЦ — 
час випробувань» в 
Національному музеї 
Другої світової війни 
в Києві. Загалом 
акцентними експонатами 
експозиції стали особисті 
речі митрополита Андрея 
Шептицього, патріарха 
Йосифа Сліпого, владики 
Володимира Стернюка 
та отця Климентія 
Шептицького. Кожний 
із них пронизаний 
особливим теплом та 
молитовною енергією. 

У відкритті виставки взяли 
участь: Блаженніший 
Святослав, Отець і 
Глава УГКЦ, владика 
Йосиф (Мілян), Єпископ-
помічник Київської 
архиєпархії, владика 
Богдан (Дзюрах), 
секретар Синоду 
Єпископів УГКЦ, о. 
Севастіян Дмитрух, 
а також радник 
Президента України 
Юрій Богуцький, керівник 
Галузевого державного 
архіву СБУ, Андрій Когут, 
Олександр Лисенко, 
завідувач відділу історії 
України періоду Другої 
світової війни Інституту 
НАН України, Іван 
Ковальчук, генеральний 
директор Національного 
музею України у Другій 
світовій війні.

“Я вважаю, що 

сьогодні кожен з нас, 
хто переступив поріг 
цього музею і пройшов 
цими залами (які 
присвячені стражданням 
українського народу 
в часи Другої світової 
війни), кожен з нас, 
пройшовши через ці 
спомини, потребував 
прибути сюди, де 
сьогодні відкривається 
ця експозиція. 
Вона присвячена 
стражданням, свідченню, 
а відтак тому великому 
скарбу, який має УГКЦ, — 
це мученики ХХ століття 
та сповідники віри, 
— такими словами на 
початку своєї промови 
Предстоятель звернувся 
до присутніх. — Думаю, 
що без цієї експозиції, 
без пам’яті про 
відважне мучеництво та 
сповідництво єпископату, 
священиків, монахів, 
монахинь та вірних УГКЦ 
— пам’ять України про 
ХХ століття не є повною. 
Очевидно, що всяка війна 
— Перша або Друга 
світова, чи війна, яку ми 
переживаємо сьогодні — 
приносить велике лихо 
та страждання. Війна 
означає сльози, смерть, 
знищення, розруху, і 
все те, що ми хочемо 
поминати у цьому музеї”.
За словами Глави 
Церкви, страждання, 
які перенесла УГКЦ, 
зокрема у ХХ столітті, 
мають у собі щось 
особливе, несуть у собі 
якесь слово та послання 

до християн і українців 
сьогодення. Свого часу 
Ісус Христос говорив 
своїм учням: “Не бійтеся! 
Вас поведуть, наклавши 
руки перед правителями 
світу цього. Проте це вам 
дасть можливість свідчити 
про Мене”. Крім того, 
Син Божий промовляв: 
“Не турбуйтеся про 
те, що маєте говорити, 
що маєте казати, бо в 
той момент Святий Дух 
дасть вам таку мудрість, 
якій ніхто не може 
протистояти”. 
“Сьогодні, відкриваючи 
цю виставку, ми 
можемо стверджувати, 
що ці Христові слова 
сповнилися у всій своїй 
повноті в стражданнях, 
у випробуваннях, у 
мучеництві та свідченні 
УГКЦ. Ці страждання 
та випробування дали 
нагоду нам свідчити серед 
безбожних атеїстичних 
режимів про Ісуса 
Христа. Ці страждання, 
ці випробування, тюрми 
та катування дали 
нам можливість, дали 
свідчення нашої віри 
в Бога, який помер, 
воскрес і є присутній 
між нами”, — підкреслив 
Предстоятель.

Він також додав, що 
християнське свідоцтво 
мало ще одне дуже 
важливе значення. 
Більшість страждань і 
мук, які були перенесені, 
— це були страждання 
свідчення про єдність 

Христової Церкви. Ми 
тепер згадуємо про 
чотири особи — це 
праведний митрополит 
Андрей Шептицький, 
патріарх Йосиф 
Сліпий, блаженний 
с в я щ е н н о м у ч е н и к 
Климентій Шептицький та 
архієпископ Володимир 
Стернюк.

Кожному з них, хто 
їх мучив, робили 
пропозицію — відректися 
від єдності з Римським 
А п о с т о л ь с ь к и м 
престолом, від того 
сопричастя, в якому 
народилася Київська 
Церква в часи 
В о л о д и м и р о в о г о 
Хрещення. Мовляв, і тоді 
отримаєш все. Відречися 
від своєї тотожності, від 
своєї віри — отримаєш 
вигідне життя, великі 
катедральні собори, 
можливість пишно 
звершувати богослужіння 
і все інше. Це було щось 
подібне до того, коли 
злий дух пропонував 
Сину Божому в пустелі...  
Вони були мучениками 
та сповідниками єдності 
Христової Церкви, 
сповідниками дуже 
важливої ролі, яку 
доручив Ісус Христос 
апостолу Петру...
“Я хочу подякувати всім 
тим, які підготували 
сьогоднішнє свято. Нам 
так потрібно сьогодні 
цього свідчення, як 

(Продовæення на ст. 25)
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українцям і як християнам. 
Я думаю, що ті самі 
виклики і випробування, 
які стояли перед 
нашими мучениками та 
сповідниками, стоять 
перед нами сьогодні. Ми 
питаємо себе тепер: як 
нам бути християнами? 
Як нам в Україні долати 
наші розколи, розподіли 
та відновити єдність 
християн-спадкоємців 
єдиної помісної Церкви? 
Як нам бути єдиними 
з Богом, з нашими 
братами і сестрами в 
Христі?” — закликає до 
роздумів Глава УГКЦ. 

“Я переконаний, що 
ця виставка-пам’ять 
допоможе нам знайти 
відповідь. Я дякую всім 
тим, хто по крупинках 
зібрав ці експонати. 
Хочу подякувати отцю 

Севастіяну, монаху 
Студійського уставу, що 
нарешті ці експонати, ця 
історія, ця пам’ять і це 
свідоцтво приїхали до 
Києва! Адже саме в Києві 
в сучасних обставинах 
ця виставка є такою 
потрібною. Я хочу 
подякувати директору 
та всім працівникам 
за те, що прийняли 
цю виставку, за те, що 
доповнили у цю мозаїку 
пам’яті, випробовувань, 
страждань українського 
народу в цьому музеї. 
Я хочу подякувати 
всім тим, які прибули 
побачити цю виставку і, 
можливо, пройти шляхом 
духовних страждань від 
покорення, свідчення і 
терпіння, але шляхом 
до Воскресіння. Ми 
тепер вітаємо між нами 
присутнього воскреслого 

“Думаю, що ті виклики, які стояли перед нашими 
мучениками, стоять і перед нами сьогодні!” — Глава УГКЦ

Христа. Бажаю усім 
глибокого переживання, 
застанови та призадуми 
над побаченим. Бажаю 
всім вам відкрити вухо 
і послухати те, що ці 
експонати як свідки 
можуть нам сказати... 
Нехай через ці експонати 
промовлять до нас  ті, 
які своїми стражданнями 
наповнили ті речі Божим 
духом”, — наостанок 
із вдячним словом та 
важливістю цієї події  
промовив Блаженніший 
Святослав.

Зазначимо, що унікальні 
артефакти з фондів 
Музею митрополита 
Андрея Шептицького 
передав на експонування 
і особисто привіз 
директор музею отець 
Севастіян Дмитрух. 
С п і в о р г а н і з а т о р ом 

виставки став Галузевий 
державний архів 
Служби безпеки 
України, де зберігаються 
д о к у м е н т а л ь н і 
свідчення про гоніння, 
переслідування та 
знищення УГКЦ.

Департамент інформації 
УГКЦ

ht tp ://news .ugcc .ua/
v i d e o / y a _ d u m a y u _
s h c h o _ t % D 1 % 9 6 _
s a m % D 1 % 9 6 _
v i k l i k i _ % D 1 % 9 6 _
v i p r o b u v a n n y a _
yak%D1%96_s toya l i_
p e r e d _ n a s h i m i _
m u c h e n i k a m i _ t a _
spov%D1%96dnikami_
s t o ya t _pe r ed_nam i _
sogodn%D1%96__glava_
ugkts_82542.html

(продовæення з попередньої сторінки)

“Ми відслуæили Євхаристію, яка єднає дві Церкви — 
Міланську Церкву cвятого Амвросія та Київську Церкву 

cвятого Володимира!” — Глава УГКЦ

Середа, 18 квітня 2018 
p.

18 квітня 2018 року 
вперше в історії 
Патріаршого cобору 
Воскресіння Христового 
відбулася Божественна 
Літургія Амврозіанської 
традиції (св. Амврозія 
Медіоланського) за 
участю духовенства 
Міланської архиєпархії 

РКЦ. Богослужіння 
очолив Блаженніший 
Святослав. Сто двадцять 
священиків приїхали з 
Міланської архиєпархії 
РКЦ в Україну для 
проведення річних 
виїзних реколекцій 
(проводяться в різних 
місцях і містах). 

Під час зустрічі 
Предстоятель УГКЦ 

поділився історією нашої 
Церкви та історією 
Патріаршого собору 
Воскресіння Христового. 
Ба більше, на зустріч 
приїхали також отці 
Київської архиєпархії, 
щоб разом помолитися в 
соборі зі священиками з 
Мілана.

“Я приймаю вас у цьому 
Патріаршому соборі 

Воскресіння Христового 
із великоднім привітанням 
“Христос воскрес!”. Для 
перших християн Пасха 
завжди була пов’язана з 
Євхаристією та Церквою. 
Адже Церква, як тіло 
воскреслого Христа, 
народилася в день 
Пасхи!” — звернувся 
радісно та урочисто 

(Продовæення на ст. 26)
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до всіх присутніх, а 
особливо до гостей 
храму, Глава і Отець 
УГКЦ.

“Тож сьогодні ми 
зібралися біля цього 
вівтаря та відслужимо 
Євхаристію, яка єднає 
дві Церкви — Міланську 
Церкву святого Амвросія 
та Київську Церкву 
святого Володимира. 

“Ми відслуæили Євхаристію, яка єднає дві Церкви — 
Міланську Церкву cвятого Амвросія та Київську Церкву 

cвятого Володимира!” — Глава УГКЦ
(продовæення з попередньої сторінки)

Окрім цього, уперше 
в історії храму 
служитиметься Літургія в 
амвросіанському обряді. 
Це дар воскреслого 
Христа для нас! Ми разом 
будемо звершувати 
Пресвяту Євхаристію, 
яка є знаком найвищого 
і найбільшого вираження 
єдності Христової Церкви. 
Просімо у Христа, аби 
Він допомагав людям 

зараз віднаходити 
мирний шлях до єдності 
та миру в житті. Просімо, 
щоб ця Євхаристія 
перемінила нас на те, 
що будемо звершувати”, 
— наголосив духовний 
лідер греко-католиків.

Департамент інформації 
УГКЦ

h t t p : / / n e w s .

u g c c . u a / v i d e o /
mi_v%D1%96dsluzhil i_
yevhar i s t%D1%96yu_
y a k a _ i e d n a i e _
d v % D 1 % 9 6 _
tserkvi__m%D1
% 9 6 l a n s k u _
t s e r k v u _ s v y a t o g o _
amvros%D1%96ya_ta_
kiivsku_tserkvu_svyatogo_
v o l o d im i r a _ _ g l a v a _
ugkts_82533.html

«Наш народ спраглий справедливості», — Глава УГКЦ до 
Голови Конституційного Суду України

Вівторок, 17 квітня 2018 
p. 

16 квітня 2018 року 
в резиденції Глави 
Церкви, що біля 
Патріаршого собору 
Воскресіння Христового 
в Києві, відбулася 
зустріч Отця і Глави 
УГКЦ Блаженнішого 
Святослава з Головою 
Конституційного Суду 
України Станіславом 
Шевчуком, суддею 
Конституційного Суду 
України Василем 
Лемаком і членами 
родини пана Голови. 

Під час зустрічі 
Блаженніший Святослав 
озвучив позицію 
Української Греко-
Католицької Церкви щодо 
питання становлення 
справедливості в нашій 

Державі, яка збігається з 
позицією всієї об’єднаної 
релігійної спільноти 
України – Всеукраїнської 
ради Церков і релігійних 
організацій, висловлених 
у Зверненні ВРЦіРО 
щодо становлення 
справедливості в Україні. 
«Наш народ спраглий 
справедливості, і якщо 
державна влада її 
не забезпечуватиме, 
тоді люди шукатимуть 
справедливість іншими 
шляхами, навіть такими 
небезпечними, як 
незаконне вживання 
сили, чим вже готові 
скористатись наші 
недруги», — зазначив 
Глава УГКЦ. 

Наступним питанням, яке 
порушив Глава Церкви, 
був захист права на 
свободу слова, мирних 

зібрань, віросповідання, 
суспільної моралі та 
традиційних сімейних 
цінностей українського 
народу. Зокрема, 
він звернув увагу 
на загрозу нормам 
статті 51 Конституції 
України, яка випливає 
із спроб запровадження 
гендерної ідеології в 
нашій державі. Голова 

Конституційного Суду 
України запевнив, що 
вони твердо стоятимуть 
на засадах верховенства 
права, поваги до духу й 
букви Основного Закону 
на засадах природного 
права та розповів про 
нещодавнє позитивне 
для всього суспільства 

(Продовæення на ст. 27)
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рішення про мирні 
зібрання релігійного 
характеру, у процесі 
якого він особисто був 
суддею-доповідачем.

Під час розмови 
Блаженніший Святослав, 
апелюючи до Основного 
Закону України та уроків 
новітньої історії, зауважив 
в и с о к о п о в а ж н и м 
гостям, що в руках 
К о н с т и т у ц і й н о г о 
Суду України є доля 

«Наш народ спраглий справедливості», — Глава УГКЦ до 
Голови Конституційного Суду України

(продовæення з попередньої сторінки)

нашої держави, і 
цю відповідальність 
треба нам усім 
вповні усвідомлювати. 
Особливо це стає 
актуальним під час 
виборчих перегонів.

У відповідь на це 
Голова Конституційного 
Суду сказав, що вони 
свідомі цієї високої 
відповідальності, а також 
того, що Господь Бог 
нікому не дає тягаря 

понад наші сили, тож 
все в руках Божих.

На завершення 
Блаженніший Святослав 
побажав рясних Божих 
благословень на нелегке 
і відповідальне служіння 
судді Конституційного 
Суду України, щоб усі 
вони гідно несли це 
вельми поважне в Бога 
і людей звання, яке 
виражається звертанням 
«Ваша честь!».

На завершення зустрічі 
сторони обмінялися 
пам’ятними подарунками.
 
Департамент зовнішніх 
зав’язків УГКЦ в Україні

h t t p : / / n e w s . u g c c .
u a / n e w s / n a s h _
n a r o d _ p o t r e b u i e _
spravedlivost%D1%96__
glava_ugkts_do_golovi_
konstituts%D1%96ynogo_
sudu_ukraini_82508.html

«Людське æиття повинно починатися і завершуватися в 
сім’ї», — Глава УГКЦ про будинки для престарілих

Понеділок, 23 квітня 
2018 p. 
 
Цілком природно і 
відповідно до задуму 
нашого Творця, 
що людське життя 
повинно починатися 
і завершуватися в 
сім’ї. Сім’я — це оазис 
людського життя, де 
людина вповні може 
відчути себе любленою, 
огорнутою увагою і 
справді потрібною. Якщо 
людина не потрібна 
своїм найріднішим, 
найближчим людям, 
то їй відразу починає 
видаватися, що вона 
нікому не потрібна. 

На цьому наголосив 
Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав 
у п’ятницю, 20 квітня, 

під час прямого ефіру 
програми «Відкрита 
Церква», яка була на 
тему старості. У програмі 
було продемонстровано 
два сюжети: один 
про хоспіс для людей 
похилого віку в Україні, 
інший — про подібний 
заклад у Канаді.
За словами 
Предстоятеля, зазвичай 
сім’ї, в яких ми бачимо 
присутність осіб різного 
віку, перетворюються 
на дуже плідну, діяльну 
і здорову клітину цілого 
суспільства. Адже тоді 
ми вчимося будувати 
стосунки не тільки між 
однолітками, а й між 
старшими і молодшими 
від нас.

«Цілком природно, що 
старша людина хотіла 

б довершити своє земне 
життя в сім’ї серед 
люблячих дітей і онуків. 
Не дивно, що більшість 
осіб відчувають, що 
коли «здають» своїх 
дідусів і бабусь до 
будинків для престарілих, 
то це означає, що 
їх «викидають» із 
сім’ї. Мовляв, ми 
хочемо позбутися 
відповідальності за них, 
ми хочемо втекти від 
нашого завдання їх гідно 
опікувати, доглядати», — 
зазначив духовний лідер 
греко-католиків.

При цьому Глава УГКЦ 
підкреслив, що в інших 
країнах, де є вищий 
рівень життя і соціального 
захисту, допомога і 
опіка над старцями 
в спеціалізованих 

закладах здебільшого 
краща, ніж та, яку вони 
можуть отримати у своїх 
сім’ях. Тому в такому 
разі помістити батька 
чи матір в будинок 
для престарілих часто 
означає справді надати 
їм кращу опіку, яку вони 
зараз потребують і якої 
вже не може надати 
любляча донька або син.

«Очевидно, що така 
опіка в спеціалізованих 
закладах не виключає, 
а навпаки підсилює 
оці людські контакти, 
стосунки, які не тільки не 
зникають, а навпаки — 
ще більше плекаються. 
Це не є заклади 
закритого типу, заклади 
відчуження. Це не є місце, 

(Продовæення на ст. 28)
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(продовæення з попередньої сторінки)

куди людина потрапляє 
як відпрацьований 
матеріал. Ні! Це оазиси 
милосердя та любові», — 
наголосив Глава УГКЦ.

«Людське æиття повинно починатися і завершуватися в 
сім’ї», — Глава УГКЦ про будинки для престарілих

«Я вважаю, що всі моделі 
опіки над старшими 
людьми повинні бути 
підпорядкованими одній-

Папа Франциск: пророк – це людина надії
17 квітня 2018 p. 

Справжній пророк – 
це той, який здатний 
плакати над своїм 
людом, що його не 
слухає. Про це Папа 
Франциск говорив у 
проповіді під час Святої 
Меси в «Домі Святої 
Марти» у Ватикані у 
вівторок 17 квітня 2018 
року. Проповідник 
роздумував над першим 
читанням дня з Діянь 
Апостолів, в якому 
передана промова 
п е р в о м у ч е н и к а 
Стефана перед 
синедріоном.

«Ви, твердошиї та 
необрізані серцем 
і вухом! Ви завжди 
противитеся Духові 
Святому! Які батьки 
ваші, такі й ви» (Ді 1, 
51), – цими словами св. 
Стефан звинувачував 
народ, старійшин і 
книжників, які привели 
його на суд до 
синедріону. Їхнє серце 
було закрите, вони 

не хотіли слухати його 
та забули про історію 
Ізраїлю.     

Подібно до того, як 
їхні батьки в минулому 
переслідували пророків, 
так само і старшини й 
книжники, розлютившись 
у своєму серці, кинулись 
на св. Стефана, «та 
вивели за місто, і почали 
каменувати» його. 
«Коли пророк звіщає 
правду і торкається 
серця, то серце або 
відкривається, або стає 
кам’яним і тоді шаленіє 
гнів й переслідування», 
– наголосив Святіший 
Отець. – Ось так 
закінчується життя 
пророка».

Далі Його Святість 
пояснив, що 
справжнього пророка 
можна розпізнати по 
тому, чи він здатен не 
тільки говорити, але 
й плакати над своїм 
людом, який відійшов від 
істини. Саме так чинив 

Христос: з одного боку, 
він дорікав невірним 
людям, говорячи про 
них, як про «лукаве і 
перелюбне поріддя» 
(пор. Мт 12, 39), але, з 
другого боку, Він плакав 
над Єрусалимом. Папа 
додав, що справжній 
пророк ніколи не є 
«літеплим», він говорить 
прямо. Але основна місія 
справжнього пророка, 
за словами Святішого 
Отця, полягає не в 
тому, щоб дорікати, а 
в тому, аби «відкривати 
двері, оздоровлювати 
коріння, відновлювати 
приналежність до Божого 
народу, аби прямувати 
далі». Справжній пророк 
– це не «пророк лиха», а 
«пророк надії».    

Папа Франциск 
зазначив, що Церква 
потребує пророків. «Вона 
потребує, – наголосив 
він, – щоб ми всі були 
пророками». Він також 
пояснив, що справжній 
пророк відрізняється 

від «критика», який все 
осуджеє і якому ніколи 
нічого не подобається. 
«Пророк – це той, – 
підкреслив Папа, – хто 
молиться, дивиться на 
Бога, дивиться на свій 
люд, відчуває біль, коли 
люди помиляються, 
здатен над ними плакати, 
але також здатен 
жертвувати своїм життям 
задля правди».

«Нехай же Церкві ніколи 
не забракне цього 
служіння пророцтва, 
аби завжди прямувати 
вперед», – додав на 
завершення Святіший 
Отець.

http://uk.radiovaticana.
va/news/2018/04/17/
п а п а _ ф р а н ц и с к _
пророк_–_це_людина_
надії/1371286

єдиній заповіді любові та 
поваги до своїх батьків, 
любові до старшої 
людини», — пояснив 
Блаженніший Святослав.

Департамент інформації 
УГКЦ

h t t p : / / n ew s . ug c c . u a / v i d eo/ l y ud s k e _ z h i t t y a _po v i n no_poch i n a t i s y a _%D1%96_
zavershuvatisya_u_s%D1%96mi__glava_ugkts_pro_budinki_dlya_prestar%D1%96lih_82571.html
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Блаæенніший Святослав взяв участь у спільній молитві за 
æертв Геноциду вірмен

Вівторок, 24 квітня 2018 
p. 

У середу, 24 квітня, у Києві 
відбувся молебень за 
жертв Геноциду вірмен в 
Османській імперії 1915 
року. Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав, 
на запрошення єпископа 
Маркоса Оганесяна, 
Глави Української 
єпархії Вірменської 
Апостольської Церкви, 
приєднався до спільної 
молитви в цей скорботний 
день для вірмен всього 
світу. Таким чином Глава 
нашої Церкви проявив 

солідарність і молитовну 
підтримку вірменському 
народу. 

«Ми, українці, дуже 
добре розуміємо біль і 
страждання вірменського 
народу. Болісні травми 
минулого і невинні 
жертви об’єднують 
наші спільноти і можуть 
стати фундаментом для 
більшого зближення 
задля взаємного визнання 
страждань, завданих 
нашим народам... Перед 
нашими Церквами 
і народами велике 
майбутнє, адже історія 

мучеництва показує, що 
це насіння дає багатий 
добрий плід. Бажаю, щоб 
наші народи ставали 
гідними спадкоємцями 
великої жертви невинно 
убієнних предків і 
з відповідальністю 
перед ними будували 
майбутнє наших 
суспільств на фундаменті 
християнських цінностей», 
— наголошував раніше 
Блаженніший Святослав 
у своєму листі до Його 
Святості Католикоса 
всіх вірмен Гарегіна 
ІІ, Глави Вірменської 
Апостольської Церкви.

Нагадуємо, що Геноцид 
вірмен — геноцид, 
організований і 
здійснений у 1915 
році на територіях, 
контрольованих владою 
Османської імперії. 
Геноцид здійснювався 
шляхом фізичного 
знищення та депортації, 
включаючи переміщення 
цивільного населення в 
умовах, що призводять 
до неминучої смерті.    

Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua/news/blazhenn%D1%96shiy_svyatoslav_vzyav_uchast_u_sp%D1%96ln%D1%96y_
molitv%D1%96_za_zhertv_genotsidu_v%D1%96rmen_82583.html

Папа: не існує «євангелізації з м’якого крісла»

19 квітня 2018 p. 

Усі християни мають 
обов’язок та місію 
євангелізувати, просячи 
у Господа благодаті 
бути «слухачами 
Святого Духа», Який 
допомагає вийти поза 
себе самих та бути 
близькими до людей. На 
цьому наголосив Папа 
Франциск у проповіді 
під час Святої Меси у 
ватиканській резиденції 
«Дім Святої Марти» у 
четвер, 19 квітня 2018 р.

До цих роздумів 
Святішого Отця натхнула 
біблійна розповідь про 
апостола Филипа, який 

послухав Святого Духа 
та підійшов до колісниці 
етіопського скопця, що 
повертався з прощі до 
Єрусалиму. Проповідник 
вказав, що ця розповідь 
із книги Діянь Апостолів є 
трактатом євангелізації, 
адже показує, 
якою повинна бути 
євангелізація, до якої 
саме євангелізації нас 
запрошує Господь.  При 
цьому, він наголосив на 
трьох ключових словах у 
цій місії: встань, підійди 
та починай із конкретної 
ситуації.

Папа пригадав, що після 
смерті мученика Степана 
розпочалось велике 

переслідування християн, 
а учні розпорошились 
по різних місцевостях. 
Але саме цей вітер 
переслідувань спонукав 
учнів до виходу із своєї 
батьківщини. Отож, 
змушені переслідуванням 
до виходу «поза» себе 
самих, вони почали 
засівати зерна Божого 
Слова у різних місцях. 
Євангелізаціє не є добре 
підготовленим планом 
прозелітизму. Це Святий 
Дух нам наказує, в який 
спосіб маємо діяти – як 
нести Боже Слово, як 
нести Ісуса Христа іншим. 
І все розпочинається 
із слова «встань». Не 
існує «євангелізації 

з м’якого крісла». 
Необхідно піднятись та 
вийти, перебувати в русі. 
Проповідник пригадав, 
як багато чоловіків та 
жінок залишили свою 
батьківщину та пішли 
у далекі краї, несучи 
Боже Слово іншим 
людям. Часто, задля 
різних хворіб, на які 
захворіли, євангелізуючи 
у віддалених країнах, 
чи задля переслідувань, 
вони помирали у 
молодому віці, або 
віддавали життя за 
Христа.

Далі Глава Католицької 

(Продовæення на ст. 30)



06 òðàâíÿ 2018 ð.  30

Церкви пояснив, 
що не потрібен 
жоден «вадемекум 
євангелізації», потрібна 
близькість, тобто, підійти, 
наблизитись до людей, 
а також нести людям 

Папа: не існує «євангелізації з м’якого крісла»
(продовæення з попередньої сторінки)

Бога, починаючи від 
конкретних ситуацій. 
Отож, підсумовуючи 
Папа зазначив, що 
євангелізуючи своїм 
словом та прикладом, 
потрібно пам’ятати ці три 

ключові слова: встань, 
підійди та починай із 
реальної ситуації. Не 
забуваючи при цьому, 
що євангелізація завжди 
повинна відбуватись у 
слуханні Святого Духа.

http://uk.radiovaticana.
va/news/2018/04/19/
п р о п о в і д ь _ п а п и _ у _
д о м і _ с в я т о ї _
марти_190418/1371586

Глава УГКЦ у Старуні: «Слуæителем єдності Христової 
Церкви є не президент, не патріарх, а наступник 

апостола Петра – Папа Римський»
Неділя, 29 квітня 2018 p.

В останні тижні так 
багато говорилося про 
єднання християн. Хтось 
навіть хоче створювати 
єдину помісну Церкву. 
Але питання, звідки та 
єдність може взятися, хто 
є її остоєм, який задум 
про єдність Церкви 
лишив нам, християнам 
третього тисячоліття, сам 
Ісус Христос? Остоєм 
єдності Христової 
Церкви є не президент, 
не патріарх, а наступник 
апостола Петра – Папа 
Римський. Таку позицію 
висловив Отець і Глава 
Української Греко-
Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав 
у неділю, 29 квітня, 2018 
року в селі Старуня 
І в а но -Фран к і в с ь к о ї 
області. Архиєрей 
прибув на Прикарпаття з 
нагоди 125-річчя від дня 
народження блаженного 
с в я щ е н н о м у ч е н и к а 
Симеона Лукача. 

Вітали Предстоятеля 
нашої Церкви 

Архиєпископ і 
Митрополит Івано-
Франківський Володимир 
(Війтишин), Архиєпископ і 
Митрополит Львівський 
Ігор (Возьняк), Єпарх 
Коломийський Василь 
(Івасюк), Єпарх 
Стрийський Тарас 
(Сеньків), Єпарх 
Бучацький Дмитро 
(Григорак), Єпарх 
Чернівецький Йосафат 
(Мощич), Єпископ-
помічник Тернопільсько-
Зборівської архиєпархі 
Теодор (Мартинюк) 
спільно із запрошеним 
духовенством та вірними, 
які сьогодні прийшли 
розділити велику радість 
парафії Святих Петра і 
Павла.

Під час проповіді до 
вірних Предстоятель 
відзначив, що всі сьогодні 
прибули до Старуні, 
до цього Бойківського 
краю, аби як паломники 
і прочани подякувати 
родині, яка подарувала 
нашій Церкві і нашому 
народові великого 
подвижника, підпільного 

єпископа страстотерпця 
– блаженного 
с в я ш е н н о м у ч е н и к а 
Симеона Лукача.
Сьогодні в Святому 
Євангелії ми чуємо 
опис про оздоровлення 
р о з с л а б л е н о г о . . . 
«Це Боже Слово, – 
розповів духовний 
лідер греко-католиків, 
– яке Церква слухає 
і яким живе дві тисячі 
років, по-особливому 
звучить тут, у Старуні. 
Бо ми сьогодні хочемо 
згадати блаженного 
священномученика, його 
життя, його подвиг, його 

свідчення віри. Коли 
ми слухаємо про овечу 
купіль, про той суботній 
день, який забороняв 
будь-кому рухатися чи 
носити що-небудь, ми 
вдивляємося в ті роки, 
коли, як спадкоємець 
а п о с т о л ь с ь к о г о 
служіння блаженного 
с в я щ е н н о м у ч е н и к а 
Григорія Хомишина, 
владика Симеон Лукач 
прийшов сюди. Можна 
сказати, що Старуня, як 
і вся українська земля, 
була притиснута таким 

(Продовæення на ст. 31)
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(продовæення з попередньої сторінки)

собі комуністичним 
шабатом, де всі мали 
бути нерухомі, де всіх 
хотіли перетворити на 
народ отаких сліпих, 
кривих, на народ без 
надії».

Для цього села, вважає 
проповідник, для цього 
острівця нашої Церкви, 
Симеон Лукач став саме 
тим чоловіком, якого тоді 
бракувало людям, руками 
самого Спасителя, і тут 
передавав благодать 
Святого Духа. Зрушував 
отой край і ту землю, 
навчав Боже Слово, 
давав людям надію.

Ми себе запитаємо 
сьогодні: якою силою 
він це робив? «Тією 
самою силою, яка, 
можливо, йому та іншим 
казала: встань, візьми 
відповідальність і змінюй 
світ довкола себе. Що 
він почав робити? Він 
спроваджував не ангела 
з неба, а самого Бога, 
служачи Святі Тайни. Він 
зрушував ту воду, якою 
уділяв Таїнство Хрещення. 
І тут ще є люди, які були 
охрещені блаженним 
св ященномучеником 
Симеоном Лукачем. 
Він тут уділяв Таїнство 
Миропомазання. Але 
найбільшою силою, яка 
змінювала світ, і це ми 
відчуваємо до сьогодні, 
коли приходимо сюди 
як прочани, він кожного 
дня служив Службу Божу. 
Був момент, коли він її 

служив у храмі, пізніше 
служив кожного дня за 
зачиненими дверима 
свого приватного 
родинного дому, який 
ще зберігся», – розповів 
Блаженніший Святослав.
Але настав час, 
наголосив архиєрей, 
коли він зрушив світ, 
і сьогодні ми відкрито 
служимо урочисту 
Архиєрейську Літургію.
Б л а ж е н н и й 
с в я щ е н н о м у ч е н и к 
розумів, що молитва 
дає надію народові в 
найтяжчі, найгірші часи. 
«Ми сьогодні дякуємо 
йому за свідчення віри, 
але він для нас має бути 
не тільки особою, яку ми 
згадуємо як з минулого. 
Те, що каже Боже 
Слово, те, що свідчить 
с в я щ е н н о м у ч е н и к 
Симеон, ми маємо 
звершувати сьогодні», – 
наголошує проповідник.
«Подивіться сьогодні на 
наш український народ, 
– закликав Глава Церкви, 
– і на нашу українську 
землю. Дуже часто 
могутні світу цього хочуть 
забрати у нас надію. 
Хочуть перетворити 
на народ, який би 
жив, як розслаблений. 
Як багато людей в 
нашому народі сьогодні 
втрачають надію, що 
щось можна змінити. 
Через блаженного 
с в я щ е н н о м у ч е н и к а 
до нас сьогодні каже 
Господь: «Встань! Встань 
доню, встань сину! 

Візьми своє ложе і ходи!» 
Це означає, візьми Божу 
силу, яка тобі сьогодні 
подається тут, у тій 
Божественній Літургії, 
візьми відповідальність за 
долю Церкви і народу. 
Не бійся відповідальності 
за свого ближнього, а 
відтак силою Божою 
змінюй світ».

Але особливе 
свідчення, зауважив 
Блаженніший Святослав, 
дає нам блаженний 
священномученик в 
контекстах нового 
пошуку християн України 
за церковною єдністю. 
«В останні тижні так 
багато говорилося про 
необхідність єднання 
християн. Хтось навіть 
хоче створювати єдину 
помісну Церкву. Але 
питання: звідки та єдність 
може взятися, хто є її 
остоєм, який задум про 
єдність Церкви лишив 
нам, християнам третього 
тисячоліття, сам Ісус 
Христос? І блаженний 
священномученик дає 
нам відповідь. Остоєм, 
прапором, служителем 
єдності Христової 
Церкви є не президент, 
не патріарх, а наступник 
апостола Петра – Папа 
Римський», – наголосив 
Глава Церкви.

«Та ж за це 
страждав блаженний 
священномученик, – 
продовжив архиєрей. 
– Це було серцем його 

свідчення. Бо ж він 
мав дуже спокусливі 
запрошення: підпиши, 
добре тобі буде, і 
прав у церкві, зречися, 
зламай цю єдність, яку 
лишив нашій Київській 
Церкві Христос, яка була 
зроджена в Хрещенні 
святого Володимира ще 
до роз'єднання Церков. 
За цю єдність страждала 
підпільна Церква».

На думку Предстоятеля, 
УГКЦ має велику 
відповідальність перед 
спадкоємцями Київського 
християнства. «І її 
завданням є свідчити 
про життєдайну єдність 
Церкви довкола 
наступника апостола 
Петра. Це є слово 
блаженного Симеона до 
нас сьогодні. Це є слово 
Господа до християн 
України, який каже нам 
сьогодні: встань, візьми 
відповідальність, змінюй 
світ довкола себе силою 
і благодаттю Святого 
Духа. Будуй єдність 
Церкви і народу. Але 
найважливіше – плекай 
прабатьківську віру», – 
закликав Блаженніший 
Святослав.

Після спільної молитви 
Глава УГКЦ здійснив 
освячення та відкрив 
Музей блаженного 
с в я щ е н н о м у ч е н и к а 
Симеона Лукача та 
підпільної УГКЦ. Цікаво, 

Глава УГКЦ у Старуні...

(Продовæення на ст. 32)
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що зводили цей музей 
у стилі тієї хати, в якій 
зростав блаженний 
священномученик.

«Зазвичай, музей 
зберігає нам щось, що 
є мертвим і зберігає 
нам тільки пам’ять 
про минуле. Однак, я 
думаю, що цей музей є 

Глава УГКЦ у Старуні...
(продовæення з попередньої сторінки)

щось більше, як тільки 
спогад про минуле. Це 
є свідок. Ті експонати, 
які тут зберігаються, 
вони промовляють про 
життя. Вони закликають 
до життя… Якщо ми 
будуватимемо майбутнє 
на таких основах, то, 
будьмо певні, що надія 
у нас є!» – зазначив 

Предстоятель УГКЦ.

Фото прес-служби Івано-
Франківської архиєпархії 
УГКЦ

 Департамент інформації 
УГКЦ

ht tp ://news .ugcc .ua/
photo/glava_ugkts_u_
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«Поминаючи загиблих мусимо пам’ятати і æивих», — Глава 
УГКЦ під час Панахиди за ліквідаторами Чорнобильської АЕС

Понеділок, 16 квітня 
2018

Отець і Глава 
Української Греко-
Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав 
відслужив 15 квітня 
2018 року в Славутичі 
Панахиду за загиблими 
ліквідаторами вибуху на 
Чорнобильській АЕС.

«Сьогодні, — зазначив 
Глава Церкви, — в 
Україні є поминальний 
день, поминальна неділя, 
коли віруючі люди на 
восьмий день після Пасхи 
спішать відвідати могили 
своїх покійних: рідних, 
близьких, знайомих, 
аби на їхніх гробах 
заспівати, що Христос 
воскрес із мертвих, 
смертю смерть подолав 
і тим, що в гробах, життя 
дарував».
«Ми сьогодні після 
освячення храму теж 

спішимо сюди — до 
серця міста Славутича, 
аби заспівати пісню 
воскресіння Героям, які 
своїми грудьми закрили 
Україну від вбивчої 
радіації після знаної 
на весь світ трагедії 
на електростанції», — 

зауважив Предстоятель.
Вдивляючись у їхні 
обличчя, відзначив 
Блаженніший Святослав, 
ми справді відчуваємо, 
що їхній подвиг мав 
колосальне значення. 
«Не тільки тому, 
що віддавши своє 

життя, вони дарували 
можливість жити 
нам. Ми знаємо, що 
жертва ліквідаторів цієї 
катастрофи спричинила 
величезні геополітичні 
зміни на цьому клаптику 

(Продовæення на ст. 33)



Президент  Порошенко вшанував пам’ять ліквідаторів 
аварії на ЧАЕС

26 квітня 2018 року 

У 32-і роковини трагедії 
на Чорнобильській 
атомній електростанції 
Президент Петро 
Порошенко здійснив 
робочу поїздку на 
ЧАЕС.

Глава держави 
вшанував пам’ять 
відважних ліквідаторів 
аварії на четвертому 
енергоблоці. Петро 
Порошенко встановив 
кошик з квітами у 
національних кольорах 
до пам’ятника Героям 
Чорнобиля, що 
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розташований на АЕС 
поблизу енергоблока, 
де стався вибух у 1986 
році.

Пам’ять відважних 
рятувальників Петро 
Порошенко та присутні 
вшанували хвилиною 
мовчання.

Перед цим Президент 
також ознайомився 
із ходом будівництва 
нового сховища 
в і д п р а ц ь о в а н о г о 
ядерного палива 
(СВЯП-2).

http://www.president.
gov.ua/news/prezident-
v s hanu va v - pamya t -

likvidatoriv-avariyi-na-
chaes-47154

колишньої радянської 
тюрми народів. Завдяки 
жертві цих героїв 
Радянський Союз 
отримав останній 
смертельний удар 
і розсипався, як 
розсипався цей реактор. 
І постала вільна 
незалежна Україна», — 
вважає Глава УГКЦ.

Ми сьогодні мусимо 
пам'ятати про цих героїв, 
наголошує архиєрей, бо 
завдяки їм ми живемо, 
завдяки їм ми є вільні 

і завдяки їм ми маємо 
вільну й незалежну 
державу. 

«Пам'ятаючи про тих, 
які віддали свої життя 
і відійшли по вічну 
нагороду до Господа, ми 
мусимо теж і пам'ятати 
живих. Мусимо пам'ятати 
про тих, які живуть у тому 
місті. Мусимо пам'ятати 
про тих, які знані 
сьогодні як ліквідатори, 
які страждають на тяжкі 
хвороби, але дуже 
часто є забутими», — 

наголосив духовний 
лідер греко-католиків.
«Хочемо сьогодні 
згадати перед Богом 
усіх тих, завдяки кому 
Україна жива. Ми 
хочемо молитися про 
вічне життя для усопших, 
а також про здоров'я 
і благословення Боже 
для живих. Хай і ті, і ті 
почуваються любленими 
своїм народом, своєю 
державою і своєю 
Церквою», — побажав 
Глава УГКЦ.

Панахиду з 
П р е д с т о я т е л е м 
Церкви співслужили 
священики з Київщини, 
Франківщини, Львівщини 
та Чернігівщини. 
Зокрема, у поминальній 
молитві взяли участь: 
о. Петро Лоза, ЧНІ, 
декан Чернігівського 
протопресв і т ерс т ва 
о. Роман Пушка та 
душпастир Славутицької 
громади УГКЦ о. Юрій 
Логаза.

Департамент інформації 
УГКЦ

«Поминаючи загиблих мусимо пам’ятати і æивих», — Глава 
УГКЦ під час Панахиди за ліквідаторами Чорнобильської АЕС

(продовæення з попередньої сторінки)

http://news.ugcc.ua/video/pamyatayuchi_pro_tih_yak%D1%96_v%D1%96ddali_svoi_zhittya_
mi_musimo_tezh_pamyatati_%D1%96_zhivih__glava_ugkts_p%D1%96d_chas_panahidi_za_
zagiblimi_l%D1%96kv%D1%96datorami_chornobilskoi_aes_82491.html
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Душпастирство молоді: перший спільний 
форум УГКЦ і РКЦ

3 квітня 2018 p.

З 8 по 10 червня у Центрі імені Митрополита Андрея Шептицького у Львові пройде “Форум 
молодіжних лідерів та душпастирств”, повідомляє ДивенСвіт.

Такий захід відбуватиметься вперше з ініціативи Патріаршої комісії у справах молоді УГКЦ та 
Комісії душпастирства молоді РКЦ.  Зустріч відбудеться з благословення предстоятелів двох 
Церков: Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава та Митрополита РКЦ Мечислава Мокшицького.

За словами одного з координаторів, секретаря Патріаршої комісії у справах молоді УГКЦ 
Ореста Гевака, основною метою заходу є зустріч української молоді, яка є активною в Церкві. 
Він також зазначив, що участь у форумі візьме Глава УГКЦ Патріарх Святослав.

“Це буде зустріч душпастирів, які працюють з молоддю по всій Україні в одній Церкві двох 
традицій”, – зазначив Орест Гевак.

Протягом кількох днів учасники зустрічатимуться для спільної молитви і обговорення викликів, 
що стоять перед молодими людьми у сучасному світі. Детальну програму заходу організатори 
обіцяють оголосити згодом.

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/announcements_events/70687


