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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 
служіння 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 Філадельфійської Митрополичої Архиєпархії роками 
відданого служіння Високопреосвященного Архиєпископа-Емерита 
Стефана Сороки у винограднику Господньому.  

Подячний Молебень до Матері Божої буде відслужений Архиєпископом 
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 Філадельфійську 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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No.  201/2018 O 
This Number Should be Prefixed to Your Reply  
 
                                                                                                                                                                                                       

Преосвященний Андрій Рабій, Апостольський Адміністратор, 
та Преосвященний Іван Бура, 

разом з духовенством, монашеством та вірними 
Української Католицької Архиєпархії Філадельфії 

 
 

Сердечно запрошують Вас 
у неділю, 10-го червня 2018 р., о 3-ій год. дня, 

взяти участь у Молебні до Матері Божої 
в Українській Католицькій Катедрі Непорочного Зачаття: 

830 North Franklin Street,  Philadelphia, Pennsylvania 
 
 

щоб помолитися, прославити й подякувати Богу за благословення  
Української Католицької Архиєпархії Філадельфії проводом  

 
 

ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО СТЕФАНА СОРОКИ, 
МИТРОПОЛИТА АРХИЄПИСКОПА-ЕМЕРИТА 

 
 

і за його віддані роки служіння в винограднику Господньому 
 
 

 

По завершенні Молебня запрошуємо Вас в катедральний зал на прийняття і зустріч зі 
Стефаном Сорокою, Митрополитом-Архиєпископом Емеритом. 

 

 
 

                                                                                             
                +Aндрій Рабій                                                                          + Іван Бура   
    Апостольський Адміністратор                                                                Єпископ-Помічник 
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В честь Дня Матері 6-ого 
травня ц.р. відбувся “Показ 

Українських Народних 
Строїв“ із колекції Віри 

Наконечної під патронатом 
Українського Католицького 
Архикатедрального Собору 

Непорочного Зачаття у 
Філадельфії, Пенс.

Фото:  Віра Наконечна з учасниками Показу.
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162760-1

 

YКРАЇНСЬКИЙ СПОРТОВИЙ ОСЕРЕДОК – ТРИЗYБ 
Lower State and County Line Roads, Horsham, PA  

215-343-5412 ~ www.tryzub.org 
 

Ласкаво запрошує Вас на 

ФЕСТИВАЛЬ З НАГОДИ ДНЯ БАТЬКА 
 

та 
 

Турнір копаного м’яча - Фінали за Чаші 
 Американської Аматорської Футболної Федерації  

 

Неділя, 17-oго червня  
 

ПРОГРАМА 
    12:00 в пол.  - 7:00 веч.  - Фінали копаного м’яча  
     

      1:00 попол. - Початок святкування 
     

      2:00 - 3:00 попол. – Мистецька програма 
            Школа Танцю "Волошки"             
         Акордеоніст Володимир Сизоненко 

Співаки: Максим Шчербатйк & Софія Пітула 
    3:00-6:30 по пол.  
           Забава  
               під звуки Акордеоніста Володимира Сизоненка 
       

Традиційні українські й американські пікнікові страви та відсвіжуючі напитки! 

Вступ та Паркування: Безкоштовно!!!

 

Запишіть Дату!  ~  неділя, 26. серпня, о год. 12:00 P.M. 
ФЕСТИВАЛЬ та ЗАБАВА У 27-У РІЧНИЦЮ НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ 

 

Блискучий концерт в парку Тризубівки! 
Українська музика, співи й танцьі в динамічній,  

інтегрованій програмі: створені й оброблені  
через тісну співпрацю артистів - виконавців. 
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Hillside, NJ parish honors Oskar Schindler and 
Victims of The Holocaust

Hillside, NJ -- Oksar Schindler 
saved the lives of 1,200 Jews 
during the Holocaust - including 3 
long time Hillside, NJ residents - Mr. 
Abraham Zuckerman, Mr. Murray 
Pantirer and Mr. Isak Levenstein.  
Mr. Schindler visited Hillside, NJ 
on 3 separate occasions and a 
plaque remains to this day in front 
of the Zuckerman's former Hillside 
residence that reads "Oskar 
Schindler - The humanitarian who 
cheated Hitler".

In honor of Oskar Schindler's 110th 
Anniversary of his birth (which was 

Young parishioner (Julia) 
performs on flute in honor of 
Mr. Schindler and the Victims 

of the Holocaust.

Children recite poem about Holocaust and hold 6 candles 
in memory of the 6 million Jews (including 1.5 million 

children) who were killed in the Holocaust.

on April 28th), Father Vasyl Vladyka and Immaculate Conception Ukrainian Catholic parish in Hillside, NJ, 
offered the Sunday, April 29, 2018 10:45am Liturgy for the intentions of Oskar Schindler and all living and 
deceased Victims of The Holocaust. Additionally, the parish held a special panachyda service (i.e. memorial 
service to pray for the repose of souls of the deceased) for Oskar Schindler and the deceased Victims of 
the Holocaust including reading the individual names of the Zuckerman, Pantirer and Levenstein family 
members who were killed in the Holocaust.

The parish children decided to honor Mr. Schindler and the Victims of the Holocaust by:

1) Playing beautiful flute renditions of the "Schindler's List" movie theme 
song and of the Holocaust song "Moving to the Ghetto October 31 
1940" which commemorates the Nazis forcing the Jews into the Ghetto 
in Warsaw.

2) Reading a poem about the Holocaust written by a 16 year old 
girl who participated in the March of the Living. The children held 6 
candles symbolizing the 6 million Jews who were killed in the Holocaust 
- including 1.5 million children.

Many in church were in tears as the children honored Mr. Schindler 
and the Victims of the Holocaust.

The parish was blessed to have Mr. Abraham Zuckerman's son, Wayne 
Zuckerman, and son-in-law, Steven Katz, speak to the parishioners 
and read a personal letter written specifically to the parish from the 
Zuckerman, Pantirer and Levenstein families.  
 
The parish wished Mr. Oskar Schindler, Mr. Abraham Zuckerman, Mr. 
Murray Pantirer, Mr. Isak Levenstein and all the deceased Victims of 
the Holocaust Vichnaya Pamyat ("Eternal Memory" in Ukrainian.)
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May Crowning at 
the Hillside, NJ 

church

Hillside, NJ - On Sunday, 
May 6, 2018, the children 
of Immaculate Conception 
Ukrainian Catholic Church of 
Hillside (Union County), NJ 
honored the Blessed Mother 
by processing with flowers and 
crowning Mary - the Theotokos.

The children also had their last 
class of religious education 
for this season and will begin 
again on Sunday, September 
9, 2018.  Classes are held for 
those age 3 to 18 years old 
and are taught by 7 instructors.

 Providence Association 
Ukrainian Fraternal Benefit Life Insurance Society  

Founded in 1912  
 

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

FUNERAL AND FINAL EXPENSE LIFE INSURANCE PROTECTION  
 

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

www.provassn.com 
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On May 8, 2018, the 
Religious Leaders Council 
of Greater Philadelphia 
gathered at the Ukrainian 
Catholic Archeparchy for 
their spring meeting. While 
together, they engaged in a 
group dialogue, heard stories 
of challenge and triumph 
from several 'Zones of Peace' 
communities, and were led 
on a tour of the beautiful 
Cathedral of the Immaculate 
Conception.

https://www.facebook.com/
interfaithpa/

Fr. Roman Pitula gives a tour of the Cathedral

У вівторок, 8-ого травня ц.р. в Українській  Католицькій 
Катедрі Непорочного Зачаття у Філадельфії, Пенс., 

Архиєпископ-Емерит Стефан Сорока й Владико Андрій 
Рабій гостили зустріч членів организації “Religious 

Leaders Council of Greater Philadelphia.”
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Оголошення

Всечесніший отець 
Джон Філдс є 
в і ц е - к а н ц л е р о м 
Ф і л а д е л ь ф і с ь к о ї 
Архиєпархії з 1 травня 
2018 року. 

Преподобний отець 
Тарас Свірчук є 
призначений синкелом 
у справах монашества 
у Філадельфійській 
Архиєпархії з 8 травня 
2018 року. Отець Тарас є 
парохом церкви св. Івана 
Христителя у Нюарку, штат 
Ню Джерзі.

Всечесний отець Володимир 
Попик є призначений 
координатором програми 
Жива Парафія у 
Філадельфійській Архиєпархії 
з 8 травня 2018 року. Отець 
Володимир є парохом церкви 
св. Стефана у Томс Ривер, 
штат Ню Джерзі.

7-11 травня відбулася річна зустріч Патріаршої Комісії у 
справах духовенства УГКЦ. Цьогоріч членів Комісії гостинно 

прийняла Східна Колегія міста Айхштетт (Німеччина).

У продовж цих днів отці-ректори обговорювали актуальні виклики та проблеми як семінарійного виховання, 
так і питання постійної формації священства. Зустріч Комісії розпочалася із привітання та вступного 
слова голови даної комісії  владики Богдана (Данило), який підсумував діяльність Комісії за останній 
рік та підкреслив 
нові питання, 
що потребують 
належної відповіді 
у часі наступного 
року.

h t t p : / /
stjosaphateparchy.
c o m / з у с т р і ч -
патріаршої-комісії-
у-справах/
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First Holy Confession and Solemn Holy Communion

Sunday May 6th, was a very special and joyous day at the Assumption parish in Perth Amboy, NJ as we 
welcomed twelve of our little parishioners and students of Assumption Catholic School, Perth Amboy, NJ  
who received their First Solemn Confession and a Solemn Holy Communion. We congratulate them on 
this very important step in their religious lives. This is indeed a happy occasion for our parish, the school 
and for the children’s families. A sincere thank you to Sr. Yosaphata, and Mrs. Melanie Lawrence (2nd 
grade teacher) who have served as their catechists. Special thanks go to our school’s FSA for preparing a 
delicious breakfast for our children and their families. We ask all parishioners to continue praying for these 
children, that they remain faithful to God and grow up to be a good members of the community.

У неділю, 3 червня 2018 р., в Українській Католицькій 
Катедрі Непорочного Зачаття в Філадельфії буде відслужена 

поминальна Служба Божа на спомин перших роковин 
смерті +Патріарха Любомира 

Дорогий Духовний Глава Української Греко-Католицької Церкви, +Патріарх 
Любомир Гузар, упокоївся в Господі 31 травня 2017 р.

На спомин перших роковин його смерті о 10:30 ранку 3 червня 2018 р. в 
Катедрі Непорочного Зачаття в Філадельфії Архиєпископ-Емерит Стефан Сорока 
з священиками відслужать поминальну Божественну Літургію  з панахидою за 
упокій душі + Блаженнішого Патріарха Любомира.

Запрошуємо всіх вірних взяти участь у цій службі поминання + Патріарха 
Любомира Гузара. 

Нехай Господь дарує йому життя вічне!
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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 

 
 

Part-time Maintenance Position Opening

The Sisters of the Order of Saint Basil the Great are seeking to hire a part time 
maintenance person.  This position involves doing a variety of custodial and 
maintenance projects.  Must have some knowledge of plumbing, heating, carpentry 
and other small jobs done inhouse.  The hours are from 8:00 AM to 1 PM – Monday 
through Friday.  If interested, please send your resume to dabusowski@stbasils.com.
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Perth Amboy’s Easter Dinner "Sviachene" 

Parishioners of 
Assumption parish in 
Perth Amboy, NJ all had 
a great time and they 
enjoyed the Christian 
fellowship at the 
annual Easter Dinner.  
Special thanks to our 
children, parents and all 
volunteers who cooked 
a delicious Easter meal. 
Following the Liturgy, 
parishioners and friends 
enjoyed a beautiful 
concert in the school 
hall prepared by our 
youngest parishioners. 
All in attendance enjoyed 
the singing of the gaivky 
(Ukrainian folk songs) by 
a parish youth group and 
all liked the energetic 
performance of singers 
Ludmila Fesenko & 
Sergey Pobedinsk.



20 òðàâíÿ 2018 ð.  12

Women's Evening of Prayer in Perth Amboy, NJ

On Tuesday evening, May 8th, over 120 
women responded to the invitation by the 
St. Ann Society of the Ukrainian Catholic 
Church of the Assumption in Perth Amboy 
to attend a Women's Evening of Prayer, 
with a Moleben honoring the Blessed 
Mother of God. Pastor, Rev. Ivan Turyk, 
co-celebrated the service, joined by 
homilist, Rev. Ihor Royik, pastor of Sts. 
Peter and Paul Ukrainian Catholic Church 
of Phoenixville, PA, and St. Michael 
Ukrainian Catholic Church of Pottstown, 
PA. Father's homily offered reflections on 
Mary, Our Example. Parishioners joined 
in prayer with other Catholic women from 
the surrounding area, most of whom are 
of the Latin Rite. The Women's Evening of 
Prayer is an outreach effort, now in its fifth 
year, by Assumption parish to introduce 
Latin Rite Catholics to the spiritual 
and cultural richness of the Ukrainian 
Greek Catholic Church. Many guests in 
attendance had never participated in a 
service of this kind and admitted to having 
a very limited knowledge of the Eastern 
Catholic Churches in general. There were 
also a number of Protestant women who 
joined their Catholic sisters in prayer to 
the Blessed Mother of God. Following 
the Moleben, those in attendance were 
welcomed to complete the evening of 
prayer and fellowship by sharing a 
complimentary meal in the church hall. 

Rev. Ivan Turyk and Rev. Ihor Royik
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(continued on next page)
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зліва: Отець Джосеф Кампаллон, Преосвященний Владика Андрій 
Рабій, п. Олена (Олійник) Мазур ‘61, п. Леонард Мазур, п. Констанс 

Д’Анджело, Ґрейс Комас (10 кл.), Юліяна Ґура (12 кл.). 
(Photo: Joseph Bradley of Bradley Digital)

АКАДЕМІЯ СВЯТОГО ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО оголошує дар 
1 мільйон дол. від пані Олени (Олійник) Мазур'61

Директор Академії 
Святого Василія 
Великого, пані Констанс 
Д'Анджело, разом із 
спільнотою Академії, 
радісно повідомляють 
про “Дар на Лідерство” 
в сумі 1 мільйон дол. від 
пані Олени (Олійник) 
Мазур ‘61. Цей щедрий 
дарунок, найбільший 
єдиний дар для Академії 
Святого Василія 
Великого, дозволить 
Академії розвивати 
нові освітні програми, 
п р о д о в ж у в а т и 
вдосконалення будинку  
та створити навчальний 
майдан. Навчальний 
простір обміну 
створитиме умови для 
співпраці та побудови 
знань для навчання 
в 21-ому столітті. 
Пропонований простір 
планується завершити в 
серпні 2018 року.

 П р и в і т а н н я 
Пана Леонарда та 
пані Олени Мазур 
відбулося в Академії 
Святого Василія у 
п'ятницю, 11-го травня 
2018 р. директоркою 
пані Д'Анджело та 
усіма адміністраторами, 
співробітниками та 
студентами, а також 
кількістю батьками та 
випускниками школи. 
Видатними учасниками 
були Провінційна 
Н а ч а л ь н и ц я 
та Президент 

Консультативної Ради 
Сестра Доротея Анна 
Бусовська, ЧСВВ; 
Сестри Чину Святого 
Василія Великого; 
П р е о с в я щ е н н и й 
Єпископ Андрій Рабій; 
члени Консультативної 
Ради Академії Святого 
Василія Великого; 
Консультант з канцелярії 
інституційного розвитку 
Академії  Отець Джосеф 
Кампалон, ЧСФС; 
Президент Менор 
Коледжу Джонатан 
Пері; і представники 
громадських організацій.

 Пресвященний 
Владика Андрій 
Рабій, Апостольський 

А д м і н і с т р а т о р 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії, провів 
відкриття молитвою, 
щоб розпочати 
церемонію. Молитовний 
настрій продовжувався 
у музичному виконанні 
Концертовим Хором  
Академії під керівництвом 
Сестри Ґермани Сеніти, 
із фортепіяновим 
супроводом Христини 
Юрчакевич. Майстер 
Церемоній о. Джозеф 
Кампаллон, запрошений 
в Академію Головою 
Правління, Сестрою 
Доротеєю Анною 
Бусовською,  поділився 
з гостями, як його 
призначена роля через 

Управління Інституційної 
Розбудови спрямована 
на те, щоб допомогти 
Академії Св. Василія 
рости і процвітати 
навчальний заклад 21-го 
століття.

 Пані Констанс 
Д'Анджело, яка завершує 
свій перший рік праці 
в позиції директора 
Академії Святого Василя, 
повернулася в Академію 
на посаду директора з 
визначеним баченням 
зростання школи. Один 
з аспектів цього бачення 
полягає у підвищенні 

(Продовження на ст. 15)



20 òðàâíÿ 2018 ð.  15

 

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

Академія Святого Василія Великого 
запрошує на Літні Спортивні Табори 
Баскетбол, Волейбол, та Футбол.  Реєстрація 
тільки електронно, до 21-го червня.  За дальшими 
інформаціями та щоби зареєструватися, 
просимо відвідати https://www.stbasilacademy.
org/athletics/summer-sports-camp/
Із запитами, просимо дзвонити до
Директора Атлетики на 
число (215) 885-6954.
Saint Basil Academy
711 Fox Chase Road
Jenkintown, PA  19046

спроможності школи 
надавати студентам 
можливості для розвитку 
лідерських навичок, які 
дозволять їм вирішувати 
потреби спільнот 
світового суспільства в 
цьому новому столітті. 
Пані Д'Анджело 
висловила свою 
надзвичайну вдячність 
пані Мазур, яка чула і 
зрозуміла її бачення і 
відповіла із надзвичайно 
щедрим дарунком, щоби 
уможливити візію.

 Пані Олена 
(Олійник) Мазур, 

випускниця Академії 
Святого Василія в 1961 
році, має власні спогади 
про свої дні в Академії, 
а також про відносини, 
сформовані з Сестрами 
Святого Василія та її 
однокласників. І вона, і 
її чоловік, мають тверду 
прихильність католицькій 
освіті та підкреслюють 
важливу ролю, яку 
відіграла їхня віра в Бога 
протягом усього життя. 

 Пан Леонард 
Мазур, бізнес-
підприємець, також 
поділився своїми 
думками з студентським 

корпусом. Пан Мазур 
підкреслив кілька 
важливих істин для дівчат, 
першою з яких була 
наполегливість. Коли ви 
знайдете мрію, плекайте 
її, знайдіть способи 
її досягнення, і не 
здавайтеся. Як зазначив 
пан Мазур, "невдача 
не є вибором". Але він 
також наголосив, від 
імені своєї дружини і від 
себе, що наполегливість 
повинна бути підтримана 
постійною молитвою - 
щось, що було опорою 
протягом усього їхнього 
життя.

 Академія Святого 
Василя Великого дуже 
вдячні панові та пані 
Мазур за щедрий 
подарунок до школи. 
Їхня віра в майбутнє 
Академії підкреслює 
позицію, яку Академія 
Святого Василія 
тримає в суспільстві,  
розвиваючись як маяк 
навчання 21-го століття.

Подала: Леся 
Пенкальська

АКАДЕМІЯ СВЯТОГО ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО оголошує дар 
1 мільйон дол. від пані Олени (Олійник) Мазур'61

(Продовження на ст. 15)

(продовження з попередньої сторінки)
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ПРОСИМО ВАС ДОПОМОГИ В ОБЛАДНАННІ
ЗРУЧНОГО ДОСТУПУ ДО НАШОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ

Thank You

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 

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
Dochwat, Christina   250.00
Stek, Ann Marie   200.00
Pyrih, Lubomyr & Halyna   200.00
SS. Peter & Paul Church-Curtis Bay  200.00
Zahalak, Marta   200.00

St. Joachim & Anna,
    Front Royal VA 150.00
Front Royal Mission  135.00
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
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 
$16,510

Chair Lift Donations as of May 11, 2018

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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64-та Святоуспенська Проща 

11-12 серпня 2018 рБ 
Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії 

Вілля Пресвятої Богородицi /Словтсбурґ, Н.Й. 
Тема: Марія, Взірець Молитви 

“Робіть те, що Він вам скаже…” 
 
неділя, 12-го серпня 
оо. душпастирі сповідатимуть увесь день від год. 8-ї рано. 
 
8:30 рано Матері в Молитві – вервиця /спів  - каплиця Пресвятої Богородиці 
10:30 рано Архиєрейська св. Літургія  з процесією до печері/ґрота – посвячення   
                                                                      квітів                                                        
Головний служитель і проповідник -  
Їх Блаженство Патріярх Святослав Шевчук 
Співслужитимуть: 
Його Еміненція Тимотей Кардинал Долан 
Пр. Владика Павло Хомницький, ЧСВВ – Єпарх Семфордський 
Пр. Владика Богдан Данило - Єпарх Пармський 
Пр. Владика Венедикт Алексійчук, ЧНІ - Єпарх Шикаґівський 
Пр. Владика Андрій Рабій - Апостольський Адміністратор Філядельфійської  
                                                Архиєпархії                                    
Пр. Владика Іван Бура - Єпископ Помічник Філядельфійської Архиєпархії 
ВПр. Владика Стефан Сорока – Архиєпихкоп Митрополит Емерит  
                                                       Філядельфійський 
ВПр. Владика Василь Лостен – Єпископ Емерит Стемфордський 
    Церемонієр під час літургії  – Вс. о. Тарас Чапарин 
1:30 пп. благословення хворих – на сходах біля ґрота/печері 
               благословення релігійних предметів – перед домом св.  Йосафата 
2:00 пп. доповідь – Вс. о. прот. др. Іван Кащак  “ Її вибір визволив нас” – 
                                  внутрішня тераса 
2:30 пп. Хресна Дорога – оо. Василіяни 
2:45 пп. зайняття для дітей – Пр. сестра Іліянна, СНДМ – внутрішня тераса 
3:30 пп. Молебен до Матері Божої – при престолі у ґроті/печері – Пр. Владика  
               Андрій  Рабій                               
                                                                                                                                
                      Благословення авт та автобусів – Вс. о. Іван Тихович 

 
Виставка: 50-ліття Першого Пасторального Візиту Кардинала Йосифа Сліпого  
                   до Сполучених Штатів Америки 
 
 
Духовник Святоуспенської Прощі – Всечесніший о. мітрат Іван Терлецький 
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ЗАЗНАЧТЕ ДАТУ В КАЛЕНДАРІ 2018 Р. 

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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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.
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.

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

Transfiguration of Our Lord Ukrainian Catholic Church, Nanticoke, PA

 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 public is welcome for visitation and prayer at the 
church during open times over the course of the shroud’s 
display.  Information about the history and the scientific 
study of the Shroud of Turin will be shared with visitors.  The 
detailed daily schedule for The Shroud of Turin visitation is at 
the church’s website, www.transfigurationucc.org.  

Classes or groups that are interested in a private presentation 
on the Shroud 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.



TWENTY-NINETH ANNUAL UKRAINIAN AMERICAN HERITAGE 
FOUNDATION FOLK DANCE WORKSHOP IN LEHIGHTON

 The 29th annual Ukrainian Folk Dance 
Workshop, sponsored by the Ukrainian American 
Heritage Foundation of the Lower Anthracite Region 
(UAHF) will be held at the Ukrainian Homestead 
of CEC, ODWU, Inc.,1230 Beaver Run Drive in 
Lehighton, PA from Monday, July 2 through Friday, 
July 6, 2018.  The camp runs daily from 10 AM to 
4 PM and includes dance instruction, folk singing, 
sports, crafts and swimming.  Beginner instruction is 
offered to children ages 5 and up and advanced 
workshop instruction is available for experienced 
dancers ages eleven through adult.  The workshop 
is under the artistic direction of Pennsylvania Master 

Byzantine Liturgy at 
St. Jude The Apostle  

Roman Catholic Church 
in Lewes, DE

Rev. Volodymyr Klanichka pastor 
of St. Nicholas Ukrainian Catholic 
Church will celebrate Divine 
Liturgy of St. John Chrysostom 
at St. Jude The Apostle Roman 
Catholic Church, Lewes, DE at 
4:30 PM on Sundays: June 24, 
July 29 and August 26, 2018. 
(Last Sunday of the month during 
June, July, and August.) 

St. Jude The Apostle Roman 
Catholic Church is located at 152 
Tulip Drive, Lewes, DE 19958. For 
more information, please call at 
302 7625511.

Artist Andrij Dobriansky.  Roman Mykyta formerly of the Maryland Ballet will serve as assistant instructor.

 The camp will conclude with a performance on Saturday, July 7 at 7 PM.  The performance is open 
to the public free of charge.  For more information on the camp, contact Paula Holoviak at (570) 708-1992 
or Sandra Duda at (610) 377-7750 or email holoviak@kutztown.edu.  Forms and information are also 
available on-line at www.kazkaensemble.org.

Photo: Hopak from the Camp Finale Performance
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Basilian Spirituality 
Center hosts fourth class
“What Shall We Teach 

Them?” Catechist 
Formation Program

“What Shall We Teach Them - Life and 
Worship” was the fourth class in a series 
held at the Basilian Spiritual Center, 
Jenkintown, PA with Sr. Ann Laszok, 
OSBM on April 28, 2018. The first three 
classes of the series were held on January 
20, January 27, and April 21, 2018. 
There were a variety of topics addressed 
during the class. Two of the topics that 
were interesting to the class was learning 
about the names of the sections of the 
church (like the “Nave” is where the faithful 
gather) and learning about the Iconostas.  
Sr. Ann Laszok hopes to continue the 
Catechism Class series in the Fall 2018.  
(Photos: Teresa Siwak)
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Свято Зіслання Святого Духа
Празник П’ятидесятниці 
- це свято Зішестя Духа 
Святого на апостолів, 
день народження 
Христової Церкви. 
Святий Дух вже в 
Старому Заповіті має 
дуже глибокий зміст. 
Після Пасхи минуло сім 
тижнів і сім днів. Самі 
числа кажуть, що цей 
день П’ятидесятниці має 
бути особливим днем 
освячення, особливим 
днем  наближення Бога 
до людини.

День П’ятидесятниці в 
Старому Заповіті - це 
день, коли ізраїльтяни 
святкували пам’ять 
установлення того, 
що ми звемо сьогодні 
Старим Заповітом, 
пам’ять синайського 
Богоявлення. Тоді 
Господь Бог покликав  
Мойсея на дуже 
особливу розмову і 
зустріч.  

Священне Писання 
каже, що Мойсей 
говорив з Богом лице 
в лице, як приятель 
говорить до свого друга. 
У цей день ізраїльтяни 
святкували пам’ять 
дару старого закону, 
того моменту, коли 
Господь Бог вогняним 
перстом на камені, на 
тих кам’яних таблицях,  
написав Десять Божих 
Заповідей. 

“Парафії ростуть тільки як ми привітаємо й слухаємо що люди скажуть.”  Папа Франціск

Бог вручив їх Мойсеєві 
для того, щоби Божий 
люд жив згідно них. 
Це було свято, коли 
ізраїльтяни святкували 
момент, коли вони 
стали Божим народом. 

Бо коли Мойсей зійшов 
з гори, він уклав 
союз з Ізраїлем. Їхнім 
творцем є Господь. 
Він є їхнім Богом, а 
вони Його народом, 
Його спадкоємством 
у цьому світі. Усі 
старозавітні події були 
лише передвісниками, 
прообразами того, 
що сталося в день 
П’ятидесятниці після 
Пасхи Христової, 
після Його смерті й 
воскресіння.

Коли Апостоли разом з 
Богородицею зібралися 
в сіонській світлиці на 
молитві, на них зійшов 
Дух Святий у вигляді 
вогняних язиків. Господь 
Бог написав вогняним 
перстом закон вже не 
на кам’яних таблицях, 
але у серці своїх людей. 
Бог уклав Новий Союз, 
Новий Заповіт, який 
Христос установив у 
своїй крові у своєму 
воскресінні. 

Тоді Бог зробив усіх 
людей з різних народів, 
які прийшли в той 
день до Єрусалима, 

причасниками, 
т о б т о 
у ч а с н и к ами 
того Нового 
Заповіту. А цей 
Новий Заповіт 
полягає у 
тому, що 
Дух  Святий, 
Третя Особа 
Пресвятої Трійці, 
вводить в особливу 
близькість з Богом 
кожну людину, на яку 
Він сходить. І таким 
чином Дух Святий 
збере всіх дітей Божих 
в єдину спільноту, яку 
ми називаємо Церквою 
Христовою, тілом 
Христовим, на якій Він 
спочине. 

Ми відчуваємо себе 
Божим народом, 
бо про цей момент 
зіслання Святого Духа 
говорив ще пророк 
Єзекиїл: «Я заберу з 
вашого нутра кам’яне 
серце, натомість вкладу 
в нього серце тілесне». 
А пророк Єремія 
сказав, що саме зміна 
людського серця буде 
остаточним знаком 
встановлення Нового 
Заповіту. 

 Х р и с т и я н с т в о 
– це життя у Святому 
Дусі. Євангеліє – це 
голошення істини, що я 
і ви можемо отримати 
нове серце. Та зміна 

може наступити і 
вже сьогодні, тут, 
тому що Дух Святий 
зійде на кожного, хто 
Його прикликає і хто 
входить у членство 
Церкви Христової. 
Ми, християни, маємо 
відчути себе поряд 
з Богом, народом  
вибраним, який Він 
покликав, щоби зіслати 
в наше серце Третю 
Особу Пресвятої Трійці 
– Духа Святого.

Дар Святого Духа – це 
здатність розуміти іншу 
людину, відкрити для неї 
своє серце і промовити 
до неї слово, сповнене 
Христового Духа.
День П’ятидесятниці 
стане для всіх нас 
днем освячення, коли 
Дух Святий зійде, щоб 
очистити нас від усякої 
скверни і спасти душі 
наші. Амінь. 

 Джерело: http://
headugcc.info        Від 
проповіді Блаженніший 
Святослав Шевчук



20 òðàâíÿ 2018 ð.  24

Глава УГКЦ освятив Патріарший адміністративний 
центр УГКЦ у Києві

Понеділок, 07 травня 
2018 p.
 
Отець і Глава 
Української Греко-
Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав 
освятив та відкрив 
сьогодні, 7 травня 
2018 року, приміщення 
П а т р і а р ш о г о 
а д м і н і с т р а т и в н о г о 
центру УГКЦ в Києві. 

На освяченні були: 
владика Володимир 
(Війтишин), Митрополит 
Івано-Франківський, 
патріарший економат 
УГКЦ; владика Богдан 
(Дзюрах), секретар 
Синоду Єпископів УГКЦ; 
владика Йосип (Мілян), 
Є п и с к о п - п о м і ч н и к 
Київської архиєпархії 
УГКЦ; п. Роман 
Ващук, Надзвичайний 
і Повноважний 
посол Канади в 
Україні; благодійники 
та жертводавці; 
народні депутати; 
усе духовенство 
Київської архиєпархії та 
працівники Патріаршої 
курії.

«Ми сьогодні 
переживаємо без 
п е р е б і л ь ш е н н я 
історичну хвилину. 
Цю хвилину можна 
порівняти лише з подією 
освячення Патріаршого 
собору Воскресіння 

Христового в Києві 
п’ять років тому», – 
наголосив Глава УГКЦ.
Блаженніший Святослав 
пригадав, який 
дивний Божий задум. 
«П’ять років тому ми 
святкували 1025-річчя 
Хрещення Руси-України. 
І освятили Патріарший 
собор. Цього року 
ми святкуємо 1030 
років Руси-України. 
І тут, на берегах 
сивого Дніпра, ми 
освячуємо Патріарший 
адміністративний центр, 
який справді стає 
серцем усієї Української 
Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви в Україні і на 
поселеннях. У людей 
є збіги обставин, а 
у віруючих людей є 
Божий задум. І через 
ці події, обставини, 

осіб, яких Господь тут 
зібрав, Він намагається 
нам розкрити, пояснити 
свій задум», – додав 
Предстоятель.

На переконання Глави 
Церкви, так само 
втілюється в життя задум 
великого будівничого 
цього Патріаршого 
центру – Блаженнішого 
Любомира. Бо він бачив 
Патріарший собор і 
Адміністративний центр 
як єдине ціле.

Предстоятель розповів, 
що Церква видає багато 
листів, декретів, актів, 
які підписуються: дано в 
Києві, при Патріаршому 
соборі Воскресіння 
Христового. «Багато 
людей, які читають це, 
запитують себе, а де ж 

то дано, де є місце біля 
Патріаршого собору, 
де це все народжується 
і посилається по всій 
вселеній, де б’ється 
українське серце. І 
сьогодні ми можемо 
сказати, це все 
діється тут», – сказав 
Блаженніший Святослав.

«Ми сьогодні без 
п е р е б і л ь ш е н н я 
відкриваємо двері 
батьківського дому 
– двері Отця і Глави 
Української Греко-
Католицької Церкви. 
Сьогодні ми насамперед 
дякуємо Господу Богу за 
те, що сьогодні дав нам 
цей дар. Ми тут будемо 
обіймати кожного сина 
і доньку нашої Церкви, 

(Продовження на ст. 25)
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яка буде приходити до 
дому отця», – відзначив 
духовний лідер греко-
католиків.

На його думку, цей дім 
має стати місцем не 
тільки, де приймаються 
рішення. «Це має бути 
не тільки те місце, – 
сказав Глава Церкви, 
– де, фактично, 
відбувається управління 
нашою Церквою на 
вселенському рівні. 
Це не тільки місце, де 
знаходитимуться всі 
виконавчі структури 
нашої Церкви, зокрема 
центральні тут, у Києві. 
Передусім це простір 
спілкування і зустрічі. 
Простір, де ми будемо 
творити необхідні 
умови, аби можна було 
зустрічатися».

«Я б дуже хотів, щоб 
кожен, хто переступає 
поріг цього дому, 
приходив сюди з 
надією. Хай люди 
приходять з надією, що 
дає можливість бачити 

майбутнє, вибудовувати 
перспективи і будувати 
наше життя в надії на 
Господа Бога, який через 
нашу спільну працю 
промовлятиме до нас», 
– побажав Блаженніший 
Святослав.

Глава Церкви 
висловив радість, що 
тепер усі працівники 
Патріаршої курії та 
Київської архиєпархії 
працюватимуть разом, 
а не будуть розкидані 
по різних куточках 
Києва. Також тут удень 
і вночі під одним дахом 
перебуватиме Глава 
УГКЦ.

Предстоятель склав 
слова великої подяки 
всім тим, хто подарував 
нам цей дім, який сьогодні 
освячуємо. «Сьогодні 
лину з молитвою в 
різні кінці земної кулі. 
Бо ми знаємо, що цей 
Патріарший собор і цей 
дім будували наші люди, 
які мешкають у різних 
куточках світу. Гадаю, 

що присутність сьогодні 
між нами Посла Канади 
є знаком великої 
співучасті не тільки 
українців у Канаді, а й у 
всьому світі, аби ми цей 
дім мали», – зазначив 
архиєрей.

Також подякував усім 
тим, хто невтомною 
працею зводив цей 
будинок. Зокрема 
дякували отцеві 
Петрові Федюку, 
який представляє 
будівельну дирекцію, 
що споруджувала цей 
дім.

Особливо подякував 
львівській фірмі 
«Ріел», яка, де-факто, 
завершила будівництво.
Також Предстоятель 
згадав із вдячністю 
усіх тих, які і працею, і 
молитвою, і порадою, 
і контактами з різними 
органами місцевої 
влади допомогли, аби 
цей день настав.

Подякував і 

Глава УГКЦ освятив Патріарший адміністративний 
центр УГКЦ у Києві

М и т р о п о л и т о в і 
Володимиру, який 
доклав багато зусиль, 
аби цей день міг 
настати. Крім того, 
Глава Церкви подякував 
владиці Йосипу, владиці 
Богданові, які не тільки 
своїми руками, а й своїм 
серцем доклалися до 
зведення цього дому.
«Нехай Господь Бог 
вигородить усіх вас. 
А ті, які ввійдете в ці 
приміщення, пам’ятайте, 
що хтось вам їх подарував 
з певним завданням, з 
певною місією. Ми щодня 
повинні в Господа Бога 
відкривати цей Його 
задум щодо нашої праці 
і разом його втілювати. 
Нехай милостивий 
Господь замешкає 
сьогодні в цьому домі», 
– побажав Блаженніший 
Святослав.

Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua/

У неділю 6-ого травня ц.р. всією церковною спільнотою 
привітали Блаженнішого Святослава з днем народження
Неділя, 06 травня 2018 
p.
 
5 травня 2018 
року Отець і Глава 
Української Греко-

Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав 
відсвяткував свій 48-й 
день народження. 

«З цієї нагоди хочемо 

від усієї повноти нашої 
Церкви сердечно 
привітати вас із цим 
гарним благодатним 
днем для вас особисто, 
але також і для нашої 

Церкви, і для нашого 
народу», – сказав 
владика Богдан 

(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 26)
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(Дзюрах), секретар 
Синоду Єпископів 
УГКЦ, під час Літургії 
в Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового 
до іменинника.

«Із народженням, – 
зазначив єпископ, 
– пов’язане слово 
«покликання». Ми 
кажемо, що Господь 
Бог кличе до життя. І 
він покликав вас через 
ваших батьків. А потім 
є нові покликання. 
Покликання до 
священства, у 
вашому випадку, до 
єпископського служіння, 
а відтак до патріаршого 
служіння».

У неділю 6-ого травня ц.р. всією церковною спільнотою 
привітали Блаженнішого Святослава з днем народження

«Ці покликання дуже 
важливі, оскільки 
мають великий вплив і 
на життя народу, і на 
життя Церкви. А навіть 
глобальний вибір», 
– відзначив владика 
Богдан.

У «Вікіпедії», сказав 
єпископ, написано, 
що Блаженніший 
Святослав народився 
48 років тому в місті 
Стрий. «Народився 
Б л а ж е н н і ш и й . 
Маленька дитинка, 
а вже народився 
Блаженніший. У цій 
дитині Бог уже заклав 
був великі дари, великі 
покликання, великі 

ласки. І ви крок за 
кроком ті дари справді 
використовуєте на 
славу і добро народу 
й Церкви», – вважає 
владика Богдан. «Щиро 
дякуємо, що ви так мудро 
і побожно утверджуєте 
в нашому народі Божу 
правду і Божу любов», 
– подякував секретар 
Синоду Главі УГКЦ.

Але, на його 
переконання, є 
ще найголовніше 
покликання – 
покликання до святості. 
«Ми його здійснюємо 
кожного дня. І ми 
вам щиро бажаємо, 
аби це найголовніше 

покликання у вашому 
житті ви також доповнили 
в тому призначеному 
тільки Богом часі. А 
ми вам запевняємо 
нашу підтримку, нашу 
зичливість і нашу любов. 
Божого благословення, 
міцного здоров’я, 
миру, радості, сили і 
благодаті Святого Духа, 
Ваше Блаженство, на 
многії і благії літа!» 
– побажав владика 
Богдан Блаженнішому 
Святославові.

Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua/

У лондонському смітті знайшли мощі Папи Римського, 
вбитого 2 тисячі років тому в Криму

3 травня 2018 p.

У смітті, зібраному в 
центрі Лондона, був 
знайдений невеликий 
шкіряний футляр, що 
містить фрагмент кістки, 
який, як вважають, 
є реліквією Святого 
Климента, Папи 
Римського, який був 
убитий майже 2 тисячі 
років тому.

Як повідомляє УНІАН 
з посиланням на The 
Guardian, коробка, 
спочатку запечатана 
червоним воском 

і перев’язана 
малиновими шнурами, 
містила фрагмент кістки 
під скляним куполом 
зі смужкою паперу, 
яка позначає її “Oss. 
S Clementis” - кістка 
Святого Климента.

За словами істориків, 
Святий Климент був 
вбитий приблизно в 
100 році нашої ери 
римським імператором 
Траяном, будучи 
прив’язаним до якоря 
і кинутим у морі біля 
берегів Криму: його доля 
зробила покровителем 

мореплавців.

Климент I був третім 
Папою Римським, після 
святих Петра і Ліна.

https://risu.org.ua/ua/
index/all_news/world_
news/71019

(продовження з попередньої сторінки)
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Штат Нью Йорк визнав Голодомор Геноцидом 
українського народу

Ще один Штат в США приєднався до визнання Голодомору Геноцидом українського народу.

Сенат і Асамблея Штату Нью Йорк визнали Голодомор 1932-1933 років в Україні Геноцидом 
українського народу.  

Сенат і Асамблея Штату прийняли спільну резолюцію до 85-их роковин трагедії, повідомляє Українська 
Амбасада в Сполучених Штатах.

На сьогоднішній день Голодомор в Україні визнаний Геноцидом в дев'яти штатах США: Вашингтоні, 
Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічиґані, Нью Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні й Пенсільванії. 

За матеріалами  
 https://risu.org.ua/en/index/all_news/ukraine_and_world/international_relations/71037/4

Влада та Глави український Церков взяли участь в акції 
«Перша хвилина миру»

9 травня 2018 p.

8 травня о 23.00 у 
Києві, в меморіальному 
к о м п л е к с і 
«Національний музей 
історії України у другій 
світовій війні», відбулася 
акція  «Перша хвилина 
миру» .

Разом з Главою 
держави у акції взяли 
участь представники 
Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних 
організацій, родини 
Героїв Небесної Сотні, 
герої сьогодення – 
українські військові, 
що захищали Україну 
від російської агресії, 

урядовці, представники 
А д м і н і с т р а ц і ї 
П р е з и д е н т а , 
громадськості.

Петро Порошенко 
зазначив, що «сьогодні 
Україна разом з іншими 
д е м о к р а т и ч н и м и 
державами та народами 
вшановує пам’ять усіх 

загиблих у роки Другої 
світової війни.

Росія святкує День 
перемоги у мілітарному 
угарі, наїжачившись на 
цілий світ, а ми в ці дні 
разом з усією Європою 
вшановуємо пам’ять 

(Продовження на ст. 28)
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про загиблих». «У них – 
цю війну виграв Сталін. 
У нас – цю війну виграв 
народ. Їм, як довели всі 
повоєнні десятиліття, 
перемога над Гітлером 
була потрібна для того, 
щоб підкорити інші 
країни. І «визволителі» 
або взагалі забули 
піти зі звільнених 
територій, або час від 
часу вдиралися туди на 
танках, - як в Угорщині 
в п’ятдесят шостому, 
як у Чехословаччині в 
шістдесят восьмому. 
А нам була потрібна 
лише власна свобода, 
власна незалежність, 
яку ми врешті-решт 
і отримали через 46 
років після перемоги», 
- сказав Президент. 
Він додав, що «вони 

святкують у мілітарному 
угарі, агресивно 
наїжачившись на цілий 
світ, а ми відзначаємо 
ці дні разом з усією 
Європою».

«Ми кажемо: «Ніколи 
знову». Вони кажуть: 
«Можем повторить». І 
це не пуста риторика, 
а реальне брязкання 
зброєю, в тому числі 
і залякування країн 
Заходу ядерним 
ударом», - сказав 
Президент.  

«Незгасна людська 
пам’ять про колосальні 
жертви Другої світової, 
про тисячі дощенту 
зруйнованих міст і 
десятки тисяч спалених 
сіл вкотре застерігає 

світ від небезпеки 
повторення подібної 
катастрофи», - сказав 
Глава держави та 
додав, що «з кожним 
роком реальних свідків 
тієї війни стає все 
менше, а наймолодшим 
учасникам бойових дій – 
вже майже дев’яносто».

«Сьогодні ми з 
гордістю вшановуємо 
наших найповажніших 
громадян – людей цього 
старшого легендарного 
покоління… Солдатів 
усіх армій, що 
перемогли нацистів, 
учасників українського 
визвольного руху, 
трудівників тилу, 
дітей війни та 
мучеників нацистських 

переслідувань – усіх, 
хто витримав нелюдську 
ношу війни»,  - сказав 
Президент та привітав 
усіх із Днем пам’яті та 
примирення та Днем 
перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні.

Глава держави побажав 
всім миру. «Бо саме в ці 
дні гранично ясно, що 
для країни побажання 
миру є найголовнішим, - 
як і побажання здоров’я 
окремій людині», - 
підсумував Петро 
Порошенко.

https://risu.org.ua/ua/
index/all_news/state/
na t i o na l _ r e l i g i o u s _
question/71083

Влада та Глави український Церков взяли участь в акції 
«Перша хвилина миру»

(продовження з попередньої сторінки)

Глава УГКЦ на День матері в Афінах: «Церква – ваша мама, 
яка вас любить, про вас дбає, молиться і ніколи вас не забуде»

Понеділок, 14 травня 
2018 p. 

У Cвято матері Глава 
УГКЦ Блаженніший 
Святослав очолив 
Літургію у храмі 
Пресвятої Трійці греко-
католицького екзархату 
в Греції з нагоди 
святкування 20-річчя 
заснування української 
церковної громади в 

Афінах. 

Разом з Блаженнішим 
С в я т о с л а в о м 
співслужили Екзарх для 
греко-католиків Греції 
владика Мануель Нін, 
Апостольський нунцій 
у Греції архиєпископ 
Савіо Хон Тай-Фай, 
Екзарх-емерит для 
католиків візантійського 
обряду в Греції Дімітріос 

Салахас, голова ПМВ 
владика Йосиф (Мілян), 
душпастир для українців 
греко-католиків Греції 
о. Андрій Твердохліб, 
секретар ПМВ о. Андій 
Гах та інші.
Після Літургії 
Блаженніший Святослав 
виступив перед 
українцями Афін і 
привітав усіх присутніх 
з Днем матері.

«Мені спадають на 
думку слова одного 
з Отців Церкви, 
який ще в далекі 
часи переслідування 
християн у Римській 
імперії сказав таку 
фразу: “Ніхто не може 
мати Бога за батька, 
якщо він не має Церкву 

(Продовження на ст. 29)
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Глава УГКЦ на День матері в Афінах: «Церква – ваша мама, 
яка вас любить, про вас дбає, молиться і ніколи вас не забуде»

задля майбутнього 
своїх дітей, я хочу бути 
голосом ваших дітей 
і сказати: мамусю, я 
тобі щиро дякую!» – 
звернувся до присутніх 
жінок Блаженніший 
Святослав.

Предстоятель УГКЦ 
відзначив, що мама 
подарувала життя 
кожному з нас і відкрила 
весь світ. «Святий Іван 
Золотоустий каже: 
батьки – тато і мама – 
повинні дітям відкрити 
так само двері життя 
вічного, подарувати не 
тільки землю, а й небо. 
Тому мама зазвичай – 
та особа, яка навчила 
нас вірити в Бога. 

Мама або бабуся – це 
ті особи, які складали 
нам правильно пальці 
на чолі і грудях, щоб 
зробити знак хреста. 
Від них ми вчилися 
молитися. І я хочу 
подякувати українській 
мамі, яка є вчителькою 
віри для своїх дітей. 
Дякую, що навчили і 
вчите далі дітей і внуків 
вірити в Бога і свою віру 
передаєте наступним 
поколінням!» – зазначив 
Предстоятель УГКЦ.

Глава УГКЦ додав, що 
ми час від часу вживаємо 
вислів «материнська 
мова». Це мова, якою 
говорила мама до 
кожного з нас і яка 

стає першою рідною 
мовою. Блаженніший 
Святослав подякував 
матерям, які навіть 
далеко від України 
роблять усе, щоб 
українська мова завжди 
була материнською 
для їхніх дітей. «Через 
ваше слово до своїх 
дітей ви робите все, 
що навіть поза межами 
рідної землі Україна 
стає рідною мамою 
для наших дітей і внуків 
по всьому світу!» – 
звернувся до присутніх 
матерів Блаженніший 
Святослав.

Після виступу Глави 

за матір”. Думаю, 
ранні християни, 
які переживали 
переслідування за 
свою віру, відчували, 
що Церква – це їх 
рідна мати, яка їх рятує, 
обіймає, повертає 
їм надію, дає світло 
в земному житті. Ми 
сьогодні святкуємо День 
матері. Насамперед 
я хотів би, щоб ми 
відчували і відсвяткували 
свято нашої матері 
Церкви – УГКЦ. Вона 
є ваша мама, яка 
вас любить, яка про 
вас дбає, молиться і 
ніколи вас не забуде!» 
– наголосив Отець і 
Глава УГКЦ.

«Я хочу привітати всіх 
жінок зі Святом матері 
і вам щиро вклонитися. 
Хай кожен із нас зараз 
згадає обличчя своєї 
мами. Якщо вона 
вже є на небесах, із 
Богом – пригадайте її 
обличчя і подякуйте їй 
за те, що вона дала 
вам життя. Якщо мама 
поруч – обійміть її і 
дайте їй відчути, що 
її дитина її любить і 
шанує її материнство. 
Якщо мама в Україні 
– зателефонуйте 
їй, висловіть слова 
вдячності цього дня. 
А якщо ви є тією 
мамою, яка поїхала 
на тяжкі заробітки 

(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 30)
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Глава УГКЦ на День матері в Афінах: «Церква – ваша мама, 
яка вас любить, про вас дбає, молиться і ніколи вас не забуде»

Президент УКУ отримав Почесне 
звання “Doctor Honoris Causa” 

Сіракузького університету
14 травня 2018 p.

Сіракузький університет (Нью-Йорк, США) 13 травня 
вручив почесне звання Doctor of Humane Letters, 
Honoris Causa” владиці Борисові (Ґудзяку), президентові 
Українського католицького університету та єпархові 
Паризької єпархії Володимира Великого УГКЦ, за його 
“візію свободи та любов до людей”, відважне лідерство 
у боротьби з тиранією та підтримку своїх студентів під 
час Революції Гідності 2013-2014 років.

Почесний докторат владиці вручив ректор університету 
Kent Syverud під час випускних урочистостей. Сіракузький 
університет є першою alma mater для Вадики Бориса, 
який закінчив його зі ступенем бакалавра 1980 року.  

Під час вручення звання “Doctor Honoris Causa” 

УГКЦ в Афінах 
розпочався святковий 
концерт за участю 
народної артистки 
України Оксани Білозір 
і місцевих колективів.
pmv.ugcc.org.ua

http://news.ugcc.ua/
photo/glava_ugkts_na_
den_mater%D1%96_v_
a f % D 1 % 9 6 n a h _
tserkva__vas
ha_mama_yaka_vas_
lyubit_pro_vas
_ d b a i e _ z a _ v a s _
molitsya_%D1%96
_n%D1%96ko l i _ ne_
zabude_82785.html

(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 31)
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Президент УКУ отримав Почесне звання “Doctor Honoris 
Causa” Сіракузького університету

владиці Борису (Ґудзяку) 
зачитали такі слова: 
“Владика Борис Ґудзяк, 
лідер у царині вищої 
освіти, викладач і 
науковець та суспільний 
візіонер. Ваше бачення 
свободи і любов до 
людей допомогли 
піднести університет, 
Церкву, країну і її народ 
та подати приклад на 
натхнення світові.

Після падіння 
Радянського Союзу Ви 

невтомно працювали, 
щоб відновити знищений 
ним університет. Як 
президент Українського 
к а т о л и ц ь к о г о 
університету Ви 
допомогли створити 
сучасну, інноваційну 
інституцію, яка 
має міжнародне 
визнання та відома 
своєю соціальною 
відповідальністю, з 
ідентичністю, яка 
сфокусована на 
маргіналізованих у 

суспільстві та мучениках, 
які стали жертвами 
тиранії.  

Підтримуючи людську 
гідність і свободу, у 2014 
Ви захищали та стояли 
зі своїми студентами 
та усіма українцями 
під час революції, яка 
скинула корумповану 
владу, і продовжуєте 
бути поруч у сучасному 
неспокої.  

Ми радіємо, що 

можемо вшанувати 
Вас за Ваші неймовірні 
відвагу та лідерські 
якості, за відновлення 
університету і спільноти 
віри та побудову 
морального центру для 
країни і праці заради 
миру, примирення 
та зцілення”. Про це 
інформує офіційний 
сайт УКУ.

https://risu.org.ua/ua/
index/all_news/culture/
theology/71140

 «Ми розраховуємо на вас, українці», – Генсекретар Ради 
єпископських конференцій Європи під час візиту в Україну

14 травня 2018 p.

Триває візит 
Генерального секретаря 
Ради єпископських 
конференцій Європи 
(ССЕЕ) до України 
монсеньйора Дуарте да 
Куня. Візит відбувається 
з ініціативи о. Дуарте 
на запрошення владики 
Богдана (Дзюраха), 
Секретаря Синоду 
Єпископів УГКЦ.

За повідомленням 
Д е п а р т а м е н т у 
інформації УГКЦ, 12 
травня гість провів 
робочу зустріч з Ганною 
Гопко, головою комітету 
Верховної Ради України 
у закордонних справах. 

Йшлося про  суспільно-
політичну ситуацію в 
Україні, зокрема про 
виклики, пов’язані з 
військовою агресією 
на сході України 
та роль Церков у 
вирішенні гуманітарних 
проблем, спричинених 
війною. Генеральний 
секретар ССЕЕ 
запевнив про подальшу 
солідарність католицьких 
є п и с к о п с ь к и х 
конференцій Європи 
з народом України та 
висловив захоплення 
проявами жертовності 
та рішучості в захисті 
християнських та 
з а г а л ь н о - лю д с ь к и х 
цінностей, які знайшли 
свій вияв у Революції 

гідності.

Ганна Гопко підкреслила 
важливу роль 
гуманітарної акції «Папа 
для України», до якої 
були залучені католицькі 
парафії усієї Європи і 
яка несе реальну поміч 
постраждалим від війни 
людям в Україні. Вона 
закликала до подальшої 
підтримки у справі 
визволення українських 
полонених, дотримання 
прав релігійних 
спільнот на окупованих 
територіях, а також 
донесенні правди 
про події в Україні 
до західних політиків і 
суспільств.

Велику частину зустрічі 
сторони присвятили 
питанням захисту 
традиційних цінностей, 
промоції сім’ї та 
процесу примирення 
та подолання наслідків 
важких травм, яких 
зазнають учасники 
бойових дій та мешканці 
прилеглих до зони 
бойових дій територій. 
Згадуючи 85-ті роковини 
Голодомору, Ганна 
Гопко згадала як гідний 
поваги і вдячності жест 
Португалії, яка минулого 
року визнала Голодомор 
геноцидом проти 
українського народу. Зі 
свого боку генеральний 

(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 32)
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Секретар ССЕЕ, 
який є португальцем 
за національністю, 
зауважив, що попри 
цей акт, в Європі надалі 
відчувається великий 
брак об’єктивних 
знань про цю трагедію 
українського народу.

На закінчення зустрічі 

о. Дуарте да Куня 
висловив переконання 
про те, що не можна 
допустити, щоб Україна 
стала жертвою цинізму 
та егоїзму багатих та 
сильних цього світу, в 
той час як вона ціною 
таких неймовірних 
жертв захищає цінності, 
важливі для усієї 

європейської спільноти. 
«Ми розраховуємо 
на вас, українці, – 
звернувся на кінець 
зустрічі о. Дуарте да 
Куня, – щоб ви не 
тільки захистили, але й 
поширювали цінності в 
Європі».

Того ж дня гість з Ради 

єпископських конференцій 
Європи зустрівся з 
владикою Віталієм 
Кривицьким, ординарієм 
Київсько-Житомирської 
дієцезії Римо-Католицької 
Церкви в Україні.

ht tps://risu.org.ua/ua/
index/all_news/catholics/
ugcc/71144

 «Ми розраховуємо на вас, українці», – Генсекретар Ради 
єпископських конференцій Європи під час візиту в Україну

(продовження з попередньої сторінки)

Папа: Християни покликані бути «людьми Вознесіння»
13 травня 2018 p.

Вознесіння Ісуса, 
започаткувавши нову 
форму Його присутності 
серед нас, вимагає 
від нас очей та серця, 
здатних Його зустріти, 
Йому служити та свідчити 
Його іншим. Про це 
говорив Папа Франциск 
перед проказуванням 
молитви «Царице Неба» 
в неділю, 13 травня 2018 
року. З огляду на те, що 
римо-католики в Італії та 
багатьох країнах світу 
цього дня відзначали 
урочистість Вознесіння, 
він звернув увагу на «два 
елементи» цього свята.

Погляд у небо та місія 
на землі
За словами Святішого 
Отця, Вознесіння, з 
одного боку, «спрямовує 
наш погляд до неба», 
де прославлений Ісус 
сидить по правиці Бога. З 
іншого, нагадує нам «про 
початок місії Церкви», 
адже воскреслий Ісус, 

возносячись на небо, 
«посилає Своїх учнів 
поширювати Євангеліє по 
всьому світі». Мова йде 
про «безмежну місію», 
ту, яка «не має меж» 
та «перевищує людські 
сили», бо Ісус каже: 
«Ідіть по всьому світу й 
проповідуйте Євангеліє 
кожному створінню».

«Завдання, яке Ісус 
доручає невеликій 
групі простих чоловіків 
без величезних 
і н т е л е к т у а л ь н и х 
здібностей, дійсно 
здається надто зухвалим! 
Однак, це непоказне 
товариство, незначне 
перед обличчям великих 
потуг світу, послане 
нести послання Ісусових 
любові й милосердя в 
кожен куточок світу».

Допомога з висоти
Папа зазначив, що 
такий проект можливо 
здійснити, лише 
отримавши силу, «яку Сам 
Бог надає апостолам». 

Ісус запевняє їх: «Ви 
отримаєте силу Святого 
Духа, що зійде на вас, і 
ви будете моїми свідками 
в Єрусалимі, по всій 
Юдеї та Самарії і аж до 
кінця землі».

«Таким чином, – сказав 
Єпископ Риму, – ця місія 
змогла здійснитися, й 
апостоли започаткували 
справу, яку продовжили 
їхні наступники. Місія, яку 
Ісус доручив Апостолам, 
витривала крізь віки та 
триває також і сьогодні: 
вона вимагає співпраці 
нас усіх. Бо кожен, 
у дійсності, силою 
отриманого Хрищення, 
отримав спроможність 
у свою чергу звіщати 
Євангеліє».

Бути людьми 
Вознесіння
«Господнє вознесіння на 
небо, започатковуючи 
нову форму присутності 
Ісуса серед нас, 
вимагає від нас очей 
та серця, здатних Його 

зустріти, служити Йому 
та свідчити Його іншим. 
Йдеться про те, щоб 
бути людьми Вознесіння, 
тобто, шукачами Христа 
на стежках нашого часу, 
несучи Його слово спасіння 
аж до кінців землі», – вів 
далі Папа, пояснюючи, 
що на цій дорозі ми 
зустрічаємо Ісуса в наших 
ближніх, особливо в 
тих, які на власному тілі 
переносять «суворий та 
принизливий досвід старих 
і нових форм бідності».

Підсумовуючи, Святіший 
Отець побажав, щоб 
Пречиста Діва Марія, 
Яка «надихала віру 
першої спільноти учнів», 
допомогла також і нам 
«підносити серця вгору», 
до чого закликає літургія. 
«Й, одночасно, нехай 
допоможе нам твердо 
стояти на землі та 
сміливо сіяти Євангеліє в 
конкретних ситуаціях життя 
та історії», – додав він.

h t tp ://uk.radiovat icana 
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Президент України молився у храмі УГКЦ у Вишгороді

Вівторок, 15 травня 
2018
 
Сьогодні в соборі 
В и ш г о р о д с ь к о ї 
Богородиці УГКЦ 
відбувся Молебень за 
мир і злагоду в Україні 
за участю Президента 
України Петра 
Порошенка, єпископів 
та духовенства УГКЦ, 
УПЦ КП, УАПЦ, УПЦ 

(МП). Зазначимо, що 
молитву провели в 
рамках президентського 
візиту на Вишгородщину. 
З благословення 
Б л а ж е н н і ш о г о 
Святослава, Молебень 
очолив владика Василь 
(Тучапець), Екзарх 
Харківський УГКЦ. 

Спершу на подвір’ї 
собору достойних 

гостей зустрів парох 
громади УГКЦ у 
Вишгороді протоієрей 
Тарас Валах. Він 
привітав усіх прибулих 
та побажав їм особливої 
опіки Вишгородської 
Б о г о р о д и ц і : 
«Нехай Господь 
за заступництвом 
Пресвятої Богородиці, 
прославленої в 
іконі Вишгородської 
Б о г о р о д и ц і , 
благословляє вас усіма 
потрібними ласками 
для усіх починань у 
скріпленні єдності та 
процвітанні нашої 
держави».

У своєму вітальному 
слові владика Василь 
відзначив, що перед 
іконою Вишгородської 
Богородиці впродовж 

віків молилися великі 
князі Київські. І 
сьогодні молитва глави 
держави є символом 
християнського вектору 
розвитку нашої 
Батьківщини.

На згадку про молитву, 
Президенту України 
подарували копію 
ікони Вишгородської 
Богородиці. 

Прес-служба Київської 
архиєпархії 

h t t p : / / n e w s . u g c c .
ua/photo/prezident_
uk ra in i_mo l i v sya_u_
hram%D1%96_ugkts
_u_vishgorod%D1%
96_82797.html

Remembering when... 
Metropolitan Stefan’s 35th Anniversary of Priesthood Celebration 

was held last year on June 14, 2017 at the Cathedral

Святкування 35-річчя священства Митрополита Стефана Сороки, 14 червня 2017 p.

2017
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Happy Birthday!

З Днем народження!

June 6: Rev. Mark Fesniak
June 9: Rev. Volodymyr Klanichka

June 12: Bishop John Bura
June 30: Rev. Yaroslav Kurpel

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

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

Congratulations on your 
Anniversary of Priesthood!

Вітаємо з Річницею Священства!

June 2: Rev. Roman Petryshak (16th Anniversary)
June 6: Rev. Nestor Iwasiw (25th Anniversary)

June 13: Most Rev. Stefan Soroka, Archbishop-emeritus
(36th Anniversary of being Ordained a Priest) &
(22nd Anniversary of being Ordained a Bishop)
June 14: Rev. Stepan Bilyk (17th Anniversary)

June 14: Most Rev. Stephen Sulyk, Archbishop-emeritus
(66th Anniversary of being Ordained a Priest)

June 17: Rev. Leonid Malkov, C.S.s.R. (28th Anniversary)
June 22: Rev. Walter Pasicznyk (4th Anniversary)
June 23: Rev. Roman Sverdan (5th Anniversary)

June 24: Rev. Deacon Michael Waak (29th Anniversary)
June 29: Rev. Msgr. Peter Waslo (32nd Anniversary)

June 30: Rev. Volodymyr Baran, C.S.s.R (33rd Anniversary)

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

Нехай Бог Обдарує Багатьма Благословенними 
Роками Служіння в Господньому Винограднику!

June 2018 - ×åðâíÿ 2018


