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Ієрархи та духовенство під час Молебня до 
Божої Матері в подяку за роки служіння 
Архиєпископа Емерита Стефана Сороки

Неділя 10-го червня 2018 р.
Українській Католицькій Катедрі Непорочного Зачаття у Філадельфії

Більше про це відзначення читайте в наступному виданні газети

Óêðà¿íñüêà Âåðñ³ÿ

Îô³ö³éíèé äðóêîâàíèé îðãàí Ô³ëàäåëüô³éñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè
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Юрій Пилипчак
Завідуючий відділом Захисту Життя та Гідності в Філадельфійській Архиєпархії

народився 28 вересня 1984 року в м. Тернопіль, Україна. 
З 2001 по 2008 роки –Тернопільська Вища Духовна Семінарія ім. патріарха 
Йосипа Сліпого, смт. Березовиця, Україна, 
З 2009 по 2011роки – ліценціат з біоетики в Папському Університеті Цариця 
Апостолів Ateneo Pontificio Regina Apostolorum) в м. Рим, Італія;

Оголошення від Канцелярії

З 2011 року по сьогодні докторант в, тому ж, Папському Університеті Цариця Апостолів в м. Рим, 
Італія.
З 2010 по 2014 роки викладач семінару з біоетики для студентів Тернопільської Вищої Духовної Семінарії 
ім. патріарха Йосипа Сліпого у Тернополі, Україна, а також курсу «Паліативна та хоспісна опіка» 
для студентів з сертифікатної програми з біоетики в школі біоетики при Українському Католицькому 
Університеті, Львів, Україна.
З 2011 по 2014 волонтер у виїзній бригаді паліативної допомоги в м. Рим.
З січня 2016 року розпочав навчання на кепеланських курсах (Clinical Education Program CPSP) в Shady 
Grove Adventist Hospital in Rockville Maryland. В серпні 2017 року закінчив 4-ий курс даної програми 
(4 units of CPE CPSP) та продовжив працювати на посаді капелана (chaplain resident) у вищеназваній 
лікарні. Перебуваючи на даній посаді з серпня 2016 року є відповідальним капеланом за онкологічне 
відділення та паліативних пацієнтів лікарні. З січня 2017 року є членом AHC Palliative Care Steering 
Committee. 

Наукові статті:
«Паліативна опіка: яку користь отримують від неї невиліковно хворі особи», опублікована на сторінці 
Школи Біоетики Українського Католицького Університету за 10 квітня 2013, (www.bioetyka.ucu.edu.ua );
«Гідність хворого у завершальній фазі життя. Пропорційність лікування. Звичайна і паліативна опіка» - 
стаття до наукового підручника з Біоетики.

о. Данилo Троян п. Галиa Генгало

Владика Андрій призначив пані 
Галину Генгало директоркою 
Архиєпархіального архіву 
в додаток до її теперішніх 
обов’язків в канцелярії. Вона 
обійме посаду з 1 липня цього 
року. Ми дуже тішимося з її 
призначення!

Владика Андрій призначив 
всечеснішого отця 
Данила Трояна синкелом 
соціального служіння 
(дияконії) в Філадельфійській 
Архиєпархії з 1 липня цього 
року. Отець Данило служив 
в багатьох парафіях нашої 
Архиєпарахії і тепер є 
парохом церкви Святого 
Духа у Вест Істон, штат 
Пенсильванія. Ми вітаємо 
отця Данила до нашої Курії 
і чекаємо плідної праці для 
добра наших парафій та 
спільнот!
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Божественна літургія і Панахида за покійного 
Блаженнішого Патріарха Любомира Кардинала Гузара 

відбулася в Катедрі в Філадельфії

Дорогий духовний 
Глава Української 
Католицької Церкви 
Патріарх Любомир 
Гузар упокоївся в 
Бозі 31 травня 2017 
р.  3 червня 2018 р. 
о 10:30 ранку, на 
відзначення першої 
річниці його смерті у 
Катедрі Непорочного 
Зачаття в Філадельфії 
була відслужена 
поминальна Служба 
Божа й Панахида, 
яку відправили 
Архиєпископ-Емерит 
Стефан Сорока та 
Всечесний отець 
Роман Пітула.  
На поминання і 
вшанування життя 
Патріарха Любомира 
були запрошені вірні 
з усієї Архиєпархії. 

Дивіться відео на нашому каналі YouTube.
https://www.youtube.com/user/thewayukrainian/videos
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29 липня 2018 p.  - День Семінарії - Український Фестиваль у 
Промроуз (Майнерсвил), штат Пенсильванія! Запрошуємо всіх!
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 Providence Association 
Ukrainian Fraternal Benefit Life Insurance Society  

Founded in 1912  
 

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

FUNERAL AND FINAL EXPENSE LIFE INSURANCE PROTECTION  
 

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

www.provassn.com 

Ukrainian American Sport Center – Tryzub 
Неділя, 26-ого серпня  ~  12:00 P.M. до 8:00 P.M.  

 

ФЕСТИВАЛЬ У 27-У РІЧНИЦЮ НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ 
 

Програма на сцені: 
    
  Співачка ІPИНА ЛOНЧИНА 
 
Танцювальний Ансамбль BOЛOШКИ          
  
Танцювальний Ансамбль IСKPА 

   
Юлія Ступень, Віка Слободян, та інш.              

 
  Скрипалька IННEСА ТИМОЧKО- ДEKАЙЛО         
 
  Оркестра “VOX ETHNIKA”  

                              
Забава після програми на сцені  ~  Оркестра Vox Ethnika  

 
Admission: $15; Students: $10; Kids 14 and under: Free; Free Parking 

Lower State & County Line Roads, Horsham, PA ~ 267-664-3857  
www.tryzub.org 
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 23 травня 2018 р. в залі Катедри Непорочного Зачаття в 
Філадельфії відбулася Конференція духовенства Архиєпархії.  
Єпископ Андрій Рабій, Апостольський Адміністратор, розпочав 
Конференцію молитвою та вступним словом.  Фінансовий 
аналіз представив Іван  Дрозд, економ Архиєпархії.  Пан Річард 
Тарзанскі з Департаменту Національної Безпеки зробив доповідь 
про заходи безпеки в парафіях.  Після обіду єпископ Іван Бура 
прочитав доповідь про богослов’я та духовність ікон. Збори 
завершилися зверненням Преосвященного Стефана Сороки, 
Архиєпископа Емерита.  В подяку за роки служіння в Архиєпархії, 
священики зааплодували Владиці Стефану й заспівали «Многая 
літа!» Конференція завершилася благословенням нового 
приміщення Канцелярії Філадельфійської Архиєпархії. 

Єпископ Андрій Рабій з 
доповідачем з Департаменту 
Національної Безпеки 
Річардом Тарзанскі.

23 травня 2018 р. відбулася 
Конференція Духовенства 

Архиєпархії

Єпископ Іван Бура робить 
виклад про ікони

Архиєпископ-Емерит Стефан Сорока звертається до священиків
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У середу, 23 травня, відбулося посвячення нового 
будинку Канцелярії

Єпископ Іван Бура 
благословляє Канцелярію 

оливою

Єпископ Андрій Рабій 
кропить будинок 
свяченою водою

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

thewayukrainian/videos
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Конференція дяків, диригентів та співців організовується 
Патріаршою Літургічною комісією на жовтень 2018 року. 
Цікава програма, обмін досвіду та нові знайомства. 

Запрошуємо реєструватися! 

https://ugccmusic.com
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,,ØЛßÕ” в липні перебуватиме у  літній відпустці.

Наш перший випуск після літньої відпустки 
вийде 12-го серпня.  Дякуємо. 

Відвідайте нашу Веб-сторінку про будь-які новини 
підчас відпустки.

www.ukrarcheparchy.us
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Holy Ghost Ukrainian 
Catholic Church in West 
Easton celebrated the 
blessing and rededication 
of their church on the 
Feast of Pentecost with 
Archbishop Emeritus 
Stefan Soroka. Vespers 
for Pentecost and the 
church blessing were 
celebrated on Saturday 

На празник Зішестя Святого Духа Архиєпископ-Емерит 
Стефан Сорока благословив відновлену церкву 

Святого Духа в Вест Істон, Пенс. 

evening, with a wine 
and cheese social which 
followed. On Sunday 
morning a 10:00AM 
Divine Liturgy was 
celebrated in Ukrainian 
and English, together 
with the Knights Of 
Columbus Council 345 of 
Easton and the Ukrainian 
American Legion  who 

served as honor guard.

The Archbishop Emeritus 
was greeted by Ted 
Veresink, Ihor Mirchuk, 
Oksana Savkanitch . The 
children of the parish 
who were receiving their 
first Confession and 
Solemn Communion, 
Matthew Patskan, Maria 

Laurenti and Cara 
Beery presented the 
Archbishop with flowers 
and a gift. Archbishop 
Stefan delivered the 
sermon for Sunday and 
congratulated the Parish 
on their feast day, and 

(continued on next page)
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commended them on the 
vibrancy of their parish 
family. The gifts of the 
Spirit were evident in  the 
weekend celebration in 
the warmth, inclusion and 
joy of the parishioners 
in their community and 
their accomplishments.  

A banquet was held in 
the church hall after 
the liturgy with 100 
guests in attendance.  
The Ukrainian Choir of 
Holy Ghost delivered 
several songs together 
with the children of 
the parish. During the 
meal Archbishop Stefan 
was honored with a 
holy cannoli cake from 
Easton Bakery in honor 
of his retirement and in 
gratitude for his service 
to the church. Donna 
Sidlar representing the 
pyrhoy workers of the 
parish presented the 
Archbishop  with a check 
for $1000 towards the 
Chancery Building fund 
in honor of his visit.

Rev. Archpriest Daniel 
Troyan is Pastor

На празник Зішестя Святого Духа Архиєпископ-Емерит 
Стефан Сорока благословив відновлену церкву 

Святого Духа в Вест Істон, Пенс. 

(continued from 
previous page)
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“Go Forth and Spread the Good Word”:
The Feast of Pentecost (Zeleni Svyata)

Pentecost is a holy 
day on which we as 
Christians remember the 
coming of the Holy Spirit 
upon the followers of 
Jesus.  In the celebration 
of Pentecost we see the 
completion of the work 
of man’s salvation. What 
we celebrate today is 
the fullness of Pascha: 
we are renewed from 
on high as a people 
redeemed from sin.

The Holy Spirit who 
descended upon the 
Apostles, brings the 
Church of Christ into 
existence in many 
tongues (languages), and 
enlivens it. Thus Pentecost 
is the Church’s birthday. 
Because we are part of 
the body of the Church, 
it is our birthday as well, 
and like any birthday, it is 
a cause for celebration.

On this Pentecost Sunday, 
the St. Nicholas – Passaic 
Chapter of the League 
of Ukrainian Catholics 
sponsored a “spread the 
Good Word Pentecost 
Brunch and Birthday 
Celebration” after each 
Divine Liturgy.  This great 
feast celebrated with 

of this Feast, homes, 
offices, churches, cars, 
and other spaces are 
adorned with greenery 
and aromatic herbs 
symbolizing the Holy 
Spirit. Green symbolizes 
new life.  St. Nicholas 
Chapter-LUC provided a 
bounty of delicious green 
eatables for the tasting – 
zucchini quiche, sweet 
and sour green cabbage 
slaw, green Jello delight, 
green grape fruit salad, 
and of, course, birthday 
cake with lime green 
filing. 

All who joined in this 
celebration of God’s 
love and fellowship 
expressed their thanks to 
the League for preparing 
such a delightful feast 
and look forward to 
more League-sponsored 
events.

our faithful was truly a 
celebration of spiritual 
unity of all people 
belonging to the Church 
of Christ.  

Fr. Andriy Dudkevych, 
pastor, reminded all 
that in the traditional 
Ukrainian observation 
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Перша сповідь і урочисте Причастя у церкві у 
церкві Св. Апостола Павла у Ремзі відбулося у 
празник Зіслання Святого Духа. 
Під час Святої Літургії� молитовний дух, мир та 
спокій наповняв дитячі серця до зустрічі з 
Євхаристійним Христом. Ніжний мелодійний 
дитячий спів молитви <<Отче наш >>, зворушив всіх 
присутніх в Божому Храмі. На голос 
священнослужителя отця Євгена : - Зі страхом 
Божим і з вірою приступіть,- дітки змовили 
молитву << Вірую Господи і визнаю ... >>. Отримавши 
гідно і достойно Святе Причастя, подякували 
Богові та Пречистій Діві Марії за всі ласки та 
добродійства. 

Святе Причастя -           
То злука з Святим Богом! 
Цілюща Свята Тайна 
Для діток у житті. 
А урочиста жертва СвятоїЛітургії
Благословення Боже для зцілення душі. 
Святий Дух дарить ласки, 
Премногі Благодаті, 
Всіх оживляє миром 
В цей чудний місяць Май, 
Просім Пречисту Діву, 
Щоб всіх нас захистила, 
Провадила всі душі 
В Святий Небесний Рай. 

О. Євген Монюк 
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ВІТАННß З НАГОДИ 
ПЕРØОЇ СВßТОЇ СПОВІДІ 
І УРОЧИСТОГО СВßТОГО 

ПРИЧАСТß

First Confession and Solemn Holy Communion 
were held on June 3, 2018 at SS. Cyril and 
Methodius Ukrainian Catholic Church, Olyphant, 
PA. Children who received were: Kylee Michelle 
O'Halloran, Jane Amelia Walsh, Samantha Ann 
Borowski, Very Reverend Father Nestor Iwasiw, 
Pastor, Tyler John Muchisky and Brennin Walter 
Marcinko. Sandra Berta was the teacher and 
coordinator. Photo by Lauren Telep

OLYPHANT, PA

Наша Катедральна Парафіяльна родина 
сердечно вітає МІШЕЛЬ МАРІЮ ЛЕШАК, 
ЮЛІЮ МАРІЮ РУДНИЦЬКУ та ЕМІЛІЮ ЕВУ 
ШВЕДИК, котрі 20 травня ц.р. приступили 
до Першої Святої Сповіді та Урочистого 
Святого Причастя у нашому Українському 
Католицькому Архикатедральному Соборі 
Непорочного Зачаття у Філадельфії. Нехай 
Всевишній Господь завжди благословить 
вас, так як ви прийняли найцінніший дар — 
Самого Господа і Бога, і Спаса нашого Ісуса 
Христа у Пресвятій Євхаристії. Нехай Господь 
Бог і надалі обдаровує вас своїми ласками і 
щедротами на МНОГІЇ ЛІТА!



Thank You

17 ÷åðâíÿ 2018 p.  17

Chair Lift Donations as of June 12, 2018
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, Andrew & Christine 1,000.00
St. John The Baptist-Northampton 1,000.00
Holy Ghost Church-West Easton 1,000.00
Peter & Paul Church-Jersey City  800.00
Holy Ghost West Easton  605.00
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
Knights of Columbus, 7530  250.00
Stek, Ann Marie  200.00
Pyrih, Lubomyr & Halyna  200.00
SS. Peter & Paul Church-Curtis Bay  200.00
Zahalak, Marta  200.00
Giffler, Lydia  200.00
St. Joachim & Anna Front Royal VA 150.00
Front Royal Mission  135.00
Peda, Gregory  125.00

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
Stoken, Craig & Barbara  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 $18,790.00

Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia, 
810 N Franklin Street, Philadelphia, PA 19123

 Житловий комплекс „Вознесіння“ святкує День пам’яті 
сніданком для мешканців 24-го травня 2018 р.

John Siwak, 
General Manager
Ascension Manor

911 N. Franklin St.
Philadelphia, PA 19123

(215) 922-1116

Equal Housing 
Opportunity

„Вознесіння” - це 
житловий комплекс 
для людей старших

62-ох років, що 
знаходиться 

під патронатом 
Української
Католицької 
Архиєпархії 

Філадельфії. Щодо 
дальшої

інформації про 
„Вознесіння” просимо 

телефонувати 
(215)922-1116. 



17 ÷åðâíÿ 2018 p.  18

Byzantine Liturgy at St. Jude The Apostle  
Roman Catholic Church in Lewes, DE

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.

Приходьте і моліться з нами  під час ваших вакацій на узбережжі Ню Джерзі! 

 

Українська католицька літня місія в Вайлвуд Крест запрошує всіх, хто буде на літніх вакаціях у 
Вайлвуд Крест, Н. Дж.,  та околицях,   приходити молитися разом з нами!  Ми будемо відправляти 
Божественну Літургію святого Івана Золотоустого українсько мовою (проповідь українською та 
англійською) кожну неділю в 6:30 вечора,  починаючи з неділі 1 липня, до неділі 2-го вересня 
20178р., за адресою:  
 

Crest Community Church 
5901 Pacific Avenue 

Wildwood Crest, NJ  08260 
 
Церква знаходиться на  перехресті вулиць Pacific Ave. та Crocus Road.   Щодо додаткової інформації 
просимо сконтактуватися з отцем Романом Сверданом за № тел.:  (856)482-0938  , або з Марусею 
Циган за  № тел.:  (609)522-2811.  Ми  сподіваємося на зустріч з вами і вашою родиною під час 
сімейного духовного відновлення разом з нами в часі ваших вакацій на узбережжі Ню Джерзі в 
Вайлвуд Крест! 
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Byzantine Church Supplies
Address: 810 North Franklin St.

Philadelphia, PA 19123
Phone: 215 -627-0660

Email: byzsupplies@yahoo.com
website: http://ukrcathedral.com/byzsup/

Facebook page: https://www.facebook.com/
byzantineChurchSupplies/

Store Manager - Mrs. Myroslava Demkiv

ЗАЗНАЧТЕ ДАТУ В КАЛЕНДАРІ 2018 Р. 

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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Saint Basil Academy 2018 Commencement

Saint Basil Academy held 
Graduation on June 2, 
2018. Baccalaureate 
Mass was celebrated 
on May 30, 2018. The 
Class of 2018 has 100% 
college acceptance and 
will attend 30 colleges 
and universities across 
the United States.

June 4, 2018-Saint 
Basil Academy's 
2018 Commencement 
Exercises were held on 
June 2. Mrs. Connie 
D'Angelo, Principal 
welcomed the SBA 
Community with inspiring 
words for the graduates, 
"The type of life you 
choose to lead and 
the world you make 
for yourself are rooted 
in the values you have 
learned. I hope that the 
past four years at SBA 
have had a great impact 
on your world view and 
that the friendships you 

have gained will play 
an important part in 
affecting the change in 
your lives. Let character, 
courage, purpose and 
faith be the keys to a 
successful and fulfilling 
life."

Mary Campion, 
Valedictorian and 
Madeline McCrea, 
Salutatorian addressed 
the Administration, 
faculty, Board of Advisors 
and family members with 
their own memories of 
SBA and the excitement 
they have for what lies 
ahead. Mary reflected 
on the idea of transition, 
" Transitions in life are 
often difficult, rarely 
fun and usually a lot 
work. We are tasked 
with a choice: settle in 
complacency or grow 
and learn. SBA has 
instilled in each of us 
the desire to continue 

to learn, to share what 
we know with the world, 
to ask questions and 
constantly push limits." 
With fond memories of 
SBA, Madeline reminded 
her classmates, "With our 
celebration, there is also 
a need for gratitude. 
We owe thanks to our 
parents and God for 
our time here. It is a 
blessing that we have 
received the opportunity 
to attend this academy." 
Madeline concluded, 
"Don't think of today as 
the day where we simply 
part ways. Even though 
our time here is over, we 
will never truly leave one 
another and Basils will 
forever be in our hearts."

Saint Basil Academy is 
proud of the Class of 
2018 and we wish them 
well as they go out and 
enlighten the world!

About Saint Basil 
Academy

Saint Basil Academy 
is a private, Catholic, 
college preparatory high 
school for young women 
located at 711 Fox Chase 
Road in Jenkintown, PA. 
Founded by the Sisters of 
the Order of Saint Basil 
the Great, Saint Basil 
Academy encourages 
young women to be 
compassionate, inspired, 
and dedicated scholars, 
musicians, athletes and 
community activists.

"Educate, Empower, 
Enlighten"



The Life at St. Nicholas Ukrainian Catholic School (SNUCS),  
Passaic, NJ in the Month of May

1. May Crowning
May 4th, as every First Friday our SNUCS family 
participated at the Divine Liturgy. During the month of 
May we celebrate the Blessed Mother and for May 
crowning, everyone walked in procession offering a 
rose and a little note of thanks or a petition through the 
intercession of our Mother Mary. We ask our Mother 
Mary to bless, guide and protect us from all danger.

2. First Confession and Solemn Holy Communion
Our St. Nicholas Ukrainian Catholic Parish welcomed 
13 children ready to enter more deeply into the life 
of our parish Community 
through the Sacrament of 
First Confession and Solemn 
or First Eucharist. Let us 
pray thanking God for the 
lives of these children and 
the commitment made by 
their parents during these 
years of preparation for 
Holy Communion, that, 
beginning today, they may 
bravely, enthusiastically and 
perseveringly testify to their 
faith in Jesus, whom they 
receive. May Jesus bless, 
protect and lead them as 
they journey to the Father.

3. Math Contest 
CONGRATULATIONS to our 
8th Grade students for their 
outstanding performance on the Catholic Math League 
Pre-Algebra exams nationwide and by division. Our 8th 
grade class ranked #10 among all other participating 
Catholic schools nationwide. S. Andruch ranked #7 
individually overall nationwide. Division #5 nationwide, 
our school ranked #1. S. Andruch and C. Banya ranked 
#1 and #4 respectively among all participants in this 
division. Thank you, Pani Tetyana Fedak, for the excellent 
preparation you give our students. Thank you to the 
parents for your support and commitment to a Catholic 
education and thank you 8th graders, for striving for 

Placing roses by the Icon of the 
Blessed Mother

First Confession and Solemn Holy Communion, Passaic, NJ

Math Contest(continued on next page)
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(continued from previous page)

The Life at St. Nicholas Ukrainian Catholic School (SNUCS),  
Passaic, NJ in the Month of May

excellence and making all of us proud!

4. PTA presented a check to the Parish
We are truly doing wonderful things! St. Nicholas Ukrainian Catholic 
School is in its 75th year and is a stable institution to our local families 
and to the community.

We are blessed that we are flourishing. With some families unsure of 
their Catholic education options for next year, we would like to invite 
them to join our school. Tell all those who you know that may be 
looking for an excellent school for their children. 
http://www.stnicholaschool.com/

Ihor Andruch - PTA President 
presents a check to 

Fr. Andriy Dudkevych

Thank you again for all whom made this year one of our most successful we have ever had! It is because 
of the love for our children, dedication of the teachers and passion that our families bring to the school that 
we were able to present a check to Father Andriy and St. Nicholas Ukrainian Catholic Church on May 9th 
in the amount of $72,000. Our parish helps offset our costs each year and this is one of the largest checks 
the SNUCS PTA has been able to provide the church.

5. Teachers’ Appreciation Week
In the second week of May we celebrated our excellent teachers. "Teachers Appreciation Week". We thanked 
our teachers for their endless love, dedication, for believing in us, and for pushing us hard to be and do the 
best we can. We know that you teach not because you have a profession, but because you have a vocation 
to be our teacher and enjoy it. The best teachers teach from the heart not from the book. Teaching is the 
profession that teaches all the other professions. A teacher is like Spring, who nurtures new green sprouts, 
encourages and leads them, whenever they have doubts. A teacher is like summer, whose sunny temperament 
makes studying a pleasure, preventing discontent. A teacher is like fall, with methods crisp and clear, Lessons 
of bright colors and a happy atmosphere. A teacher is like winter, while it's snowing hard outside, Keeping 

students comfortable, 
as a warm and helpful 
guide. Teacher, you do 
all these things, with 
a pleasant attitude; 
you’re a teacher for all 
seasons, and you have 
our gratitude! May 
God bless you and 
reward you for all you 
do for each and every 
one of us, Missing 
on the picture: Pani 
Olesya, Ms Max, Pani 
Oksana and Mr. O.

Teachers Appreciation Week
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graduates entered the 
hall as their biography 
was read. They sat at a 
head table as they were 
the honored guests.  The 
principal, Mrs. Olha 
Kostiv, proceeded to 
welcome each student - 
an event that is looked 
forward to each year.  
As the evening was 
hosted by the parents, 
Mrs. Natalie Firko had 
a welcoming speech that 
she presented on behalf 
of the parents. 

Ukrainian Heritage School Graduation 

On Saturday, May 19, 
2018, the Ukrainian 
Heritage School (Nasha 
Ukrainska Ridna Shkola-
NURSH) graduated 
another 12th grade class 
- a class of 27 young 
ladies and gentlemen.  
The graduation 
ceremony took place at 
St. Basil's Academy.  This 
was the first year that 
Ukrainian school classes 
were taught outside 
of the UECC. NURSH 
enrollment has been 

increasing over the last 
few years which dictated 
the decision to move the 
upper classes, 8 through 
12, to the Academy.  
The school office and 
younger classes, K-7, 
are still housed at the 
Ukrainian Center.

At the graduation 
ceremony, families, 
underclassmen and 
guests were entertained 
by the UHS choir, led 
by Halyna Bodnar, 
heard speeches from 
Metropolitan Archbishop 
emeritus Stefan Soroka 
and Protopriest Taras 
Naumenko from St. 
Vladimir's Ukrainian 
Orthodox Cathedral.  
Mr. Askold Sandursky, 
Board member at the 
Selfreliance Ukrainian 
Federal Credit Union, 
spoke to the graduates 
and gave them 

monetary gifts from the 
Credit Union. Teacher 
and class sponsor Mr. 
Roman Dubenko also 
congratulated his class, 
as he celebrated his 35th 
year as a teacher at 
the Ukrainian Heritage 
School.  At the conclusion 
of the celebration, each 
student processed off 
stage with a gift bag - 
gifts from the Ukrainian 
Heritage School Board 
and the UECC - under the 
embroidered rushnyky 
brought in and held by 
their family members 
in celebration of their 
achievement.

Later that evening, the 
graduates and their 
families returned to the 
UECC for a banquet and 
ball in their honor.  The 
evening was organized 
by the parents of the 
12th graders.  Twenty six 

Natalka Panczak 
Firko  (photo: 
Stephan Firko)

(L-R)  The clergy in the photo with the teachers and students are:  Protopriest Taras Naumenko, 
Archbishop-emeritus Stefan Soroka, Fr. Volodymyr Kostyuk, and Fr. Roman Pitula.

Archbishop-emeritus 
Stefan Soroka (photo: 

Stephan Firko)
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Верховних апостолів Петра і Павла - 29-ого червня (12-ого липня)

Добрий вечір, Я 
називаюся Наталка 
Панчак Фірко.  Я є спів-
голова батьківського 
комітету матурантів.  

Я стою тут перед Вами 
як Американка, донька 
батьків роджені підчас 
другої світової війни які 
мусіли виїхати із своєї 
батьківщини.  Мене 
родичі виховали бути 
українкою, моя перша 
мова була українська, я 
ходила до українського 
садочку, я прийняла 
перше причастя в 
українській церкві, я 
стала членкою Пласту, 
я ходила до української 
школи 12 років – я 
абітурієнтка Нашої 
Української Рідної 
Школи. 
  
Цей вечір не про мене, 
але описую Вам що цей 
вечір означає мені – і 
мабуть і Вам.

Ці матуранти по 
більшости дуге 
покоління... це діти 

Ukrainian Heritage School Graduation - Mrs. Natalie Firko Speech

які лиш недавно або 
мабуть ніколи не бачили 
Дніпра, Печерської 
Лаври, Собор Св. Софії. 
Не дихали повітра 
Карпат не ходили по 
вулиці Хрещатик.  Але 
вони вчені нами від 
малят любити Україну 
– країну їхніх дідів.  
Вони присвячуються до 
чогось що для них чуже.  
Українська мова – це 
не перша мова, це вже 
друга.  Вони виростають 
поміж американцями, що 
дня чують американську 
мову у школі, по 
інтернеті, по телевізії, в 
склепах.  А скільки часу 
денно чують українську? 
5 хвилин рано перед 
виїздом до школи, 20 
хвилин при вечері (якщо 
того вечора вечеряють 
разом), найдовше в 
українознавстві бо тут 4 
години мають можливість 
почути українську мову 
і це їм дає солідної дві 
години (Bи забуваєти 
що діти засипляють і не 
приходять до школи на 
час) - ..

Для мене було інакше 
коли я виростала, але 
для моїх дітей ще інакше 
і тяжче.

Закінчення 12 років 
українознавства для 
наших дітей це велике 
досягненя.  Це для 
нас батьків велике 
досягнення.  Легко б 
було нам не привозити, 
не сперечатися, не 
благати, не писати 
задачі і читати лектури... 
але ми знали вартість 
в тому щоб наші діти 
ходили тут до школи.  Тут 
здобудуть не лиш знання 
але довголітні приятелі.   
Приятелі з якими вони б 
не мали змогу зустрінути 
бо немали б причини 
знатися. Приїжджаємо 
тут, в один Центер, з 
різних сторін штату, 
щоб наші діти мали 
можливість навчитися і 
спілкуватися.

Дякую Bам батькам 
що Bи присвятилися 
привозити своїх дітей до 
школи.  Дякую учителям, 

а д м і н і с т р а т о р а м , 
та управі – що 
повертаєтеся що тиждня 
і присвячуєте Ваш час 
нашим дітям. Дякую дітям 
що Bи пережили ті часом 
тяжкі дні і сидите перед 
нами як абітуріентами 
цеї довголітньої школи 
яка була заснована 
Вашими дідами чи пра-
дідами.  Завдяки їхньої 
візії і праці і любови 
до всего українського 
Bи стали кращими, 
мудрішими, біль гордими 
українськими дітьми.

Це тепер Ваша 
в і д п о в і д а л ь н і с т ь 
продовжити традицію 
у к р а ї н о з н а в с т в а 
уділятися в українські 
громадські праці, 
належати і бути 
активними у Bаших 
організаціях.  Ми є дуже 
горді з Bас і пишаємося 
цим і майбутьними 
досягненями. 

Многая літа нам всім і 
Слава Україні!

(продовження з попередньої сторінки)

Я дам тобі ключі Царства 
Небесного

За церковним 
календарем Церква 
вшановує пам’ять двох 
святих славних апостолів 
Петра і Павла. Своїми 
місійними подорожами 
і проповідями вони 
зробили надзвичайно 

великий внесок у 
поширенні християнства 
серед юдеїв і поган, 
тому Церква називає 
їх „первоверховними 
апостолами”.

Святі апостоли Петро 
і Павло вважаються 
н а й б і л ь ш и м и 
проповідниками Церкви. 

П р о п о в і д у в а н н я 
Євангелія було 
основним обов’язком 
апостолів, завданням 
всього їхнього життя. 
Однак це завдання 
не тільки апостолів. 
Кожен християнин також 
повинен проповідувати 
Божу науку ближнім. Ми 
не мусимо виголошувати 

словом релігійні 
промови, але можемо 
робити це добрими 
вчинками, прикладом 
життя – свідчити Божу 
любов ближнім. 

Ця потреба і обов’язок 

(Продовження на ст. 25)
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(продовження з попередньої сторінки)

Верховних апостолів Петра і Павла - 29-ого червня (12-ого липня)

випливає передусім 
з таїнства хрещення, 
а також з заповіді 
любові. Бо коли ми 
робимо вчинки любові і 
милосердя ближнім, тим 
самим виявляємо їм Божу 
любов і милосердя і таким 
чином проповідуємо 
Ісуса Христа. Бо 
проповідувати, це не 
тільки говорити про 
Бога і правди віри, 
а провадити інших 
до з’єднання з Богом 
словом і ділом. 

Як бачимо, існує два 
основні способи 
проповідування: словом 
і вчинками. Навіть коли 
ми не говоримо ближнім 
про Бога, ми часто 
проповідуємо вчинками: 
нашою поведінкою у 
різних ситуаціях, тим, що 
і як ми говоримо, стилем 
розмови, висловлювання 
до людей, способом 
ставлення до різних осіб, 
стилем нашого одягу. 
Кожна така постава 
містить за собою певні 
цінності, які ми несемо 
ближнім: правдиві чи 
фальшиві. У словах 
можна приховати наші 
внутрішні наміри, а 
вчинки виявляють те, чим 
людина справді живе, як 
казав Христос: „Добра 
людина з доброго скарбу 
серця свого виносить 
добре; лиха ж - з лихого 
(серця) лихе виносить, з 
повноти бо серця уста 
промовляють” (Лк. 6, 45). 

Тут варто звернутися до 
процесу виховання дітей. 
Малі діти, приблизно до 
трьох років, мало що 
розуміють з того, що їм 
говорять і пояснюють 
батьки, але вони багато 
чого вчаться з прикладу 
батьків. Діти дивляться 
на поведінку батьків і 
бачать в цьому певну 
правду, сприймають 
це, як правило життя 
для себе і пробують 
застосовувати у своєму 
житті.

Так складається у 
житті, що ми більше 
проповідуємо вчинками 
ніж словами. Вчинки 
людини часто мають 
більшу переконливу 
силу, ніж слова, як 
каже народна мудрість: 
„Слова навчають, а 
приклад потягає”. 

Н е в і д п о в і д н о ю 
поведінкою, поганим 
прикладом ми можемо 
також кривдити ближніх, 
душевно ранити їх,  
засіваючи у їх розум і 
душу неправдиві цінності, 
фальшиві переконання. 
Тому апостол Павло 
перестерігав римлян 
словами: „Тож не судімо 
більш один одного, а 
радше вважайте на те, 
щоб не класти нічого 
перед братом, об що 
він спотикнувся б або 
й упав… Коли твій 
брат сумує з-за їжі, то 
ти поводишся не за 

любов'ю. Не губи твоєю 
їжею того, за якого 
помер Христос” (Рм. 14, 
13, 15). 

Іноді можна багато 
говорити про важливі 
речі, моральну 
поведінку, а одним 
невідповідним вчинком 
все перекреслити, і 
навпаки один вчинок 
може зробити більше 
добра для людини, 
ніж багато слів, бо як 
кажуть у народі: словом 
голодного не нагодуєш. 
Добрі вчинки завжди 
потверджують наші 
слова, їхню правдивість, 
додають їм переконливої 
сили, ефективної дії. 

У нашому житті часто 
є потреба навернення 
ближніх. Ми стараємося 
словами переконати 
їх у правдивості своїх 
поглядів чи намірів, і 
в помилковості їхніх 
думок і вчинків. Та коли 
наші старання не мають 
успіху, не потрібно 
розчаровуватися. Ми 
можемо зробити це 
добрим прикладом, 
щоб показати, що ця 
правда не є видумана, а 
реальною дійсністю, що 
ми самі цим живемо.

В такий спосіб ми 
здійснимо слова Христа: 
„Так нехай світить перед 
людьми ваше світло, 
щоб вони, бачивши 
ваші добрі вчинки, 

прославляли вашого 
Отця, що на небі” (Мт. 
5, 16).

Приклад життя двох 
апостолів Христових 
Петра і Павла чітко 
промовляє до нас, щоб 
і ми за їхнім прикладом 
були твердими у своїй вірі 
і сміливо проповідували 
Христа. А ви, святі 
славні апостоли Петре і 
Павле, які своєю кров’ю 
утвердили Церкву, 
жертвою життя дали 
свідчення правді, моліть 
Господа, щоб і в нас 
зростали сильна віра і 
відвага проповідувати 
Євангеліє, яка проклала 
б нам шлях до кращого 
життя у цьому земному 
житті і дарувала 
нев’янучий вінець слави 
у вічності! Амінь. 

о. Михайло Чижович, 
редемпторист

http://www.cssr.org.ua/
word/?article=1356
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Блаженніший Святослав освятив Біблії для дітей, які 
написані шрифтом Брайля

Понеділок, 21 травня 
2018 p.
 
Сьогодні, 21 травня 
2018 року, Блаженніший 
Святослав, у 
співслужінні з владикою 
Йосифом (Міляном) у 
Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового 
УГКЦ у Києві звершив 
чин освячення Біблій 
для дітей, які написані 
шрифтом Брайля. 

У своєму коментарі 
для прес-служби 
Київської архиєпархії 
Блаженніший Святослав 
зауважив, що сьогодні 
в Патріаршому соборі 
відбулася важлива 
духовна подія. При 
цьому він зазначив, 
що цього року 
Всеукраїнська рада 
Церков і релігійних 
організацій оголосила 
Рік Божого Слова. У 
такий спосіб, за словами 
Предстоятеля УГКЦ, 
Церква намагається 
спільно відсвяткувати 
річницю 1030-ліття 
Хрещення Русі-України.
«У контексті цього 
Року Божого Слова 
ми хотіли подбати про 

тих, для кого, можливо, 
Боже Слово є найменш 
доступне. Ми освятили 
книги Святого Письма 
для дітей, які написані 
шрифтом Брайля. 
Таким чином ми хочемо 
зробити доступним 
Слово Боже для усіх. 
Сподіваємося, що за 
допомогою цих видань 
наші діти зможуть 
причаститися вічної 
істини», — наголосив 
Предстоятель УГКЦ.

Блаженніший Святослав 
також додав, що це 
видання Українська 
Г р е к о - К а т о л и ц ь к а 
Церква присвячує світлої 
пам’яті Блаженнішому 
Любомирові: «Днями 
згадуватимемо першу 
річницю його відходу у 
вічність. Він сам, будучи 
незрячим, дуже просив 
Синод наших єпископів 
подбати про видання 
книжок, молитовників і 
Святого Письма саме 
для тих, які позбавленні 
можливості бачити 
та читати ці книги 
звичайним способом. 
Таким чином ми 
начебто здійснюємо 
волю Блаженнішого 
Любомира: кладемо 
в руки наших дітей 
оці видання книг 
Священного Писання», 
— підсумував Отець і 
Глава УГКЦ.

Довідка: Над виданням 
Біблії працювали 
понад рік. Розпочали 
роботу над Священною 
книгою з благословення 
владики Йосифа 
(Міляна), Єпископа-
помічника Київської 
архиєпархії. Реалізувати 
ідею вдалось 
завдяки допомозі 
благодійної організації 
«Die sternsinger 
kindermissionswerk». Так 
в УГКЦ намагаються, 
щоб Слово Боже було 
доступне для кожної 
людини: «Важливо, 
щоб діти єдналися 
в читанні Святого 
Письма незалежно 
від жодних фізичних 
обставин свого життя. 
Ця Біблія сприятиме 
є ван г е л і з ац і й ному , 
місійному та 
об’єднавчому процесу, 
адже всі ми однаково 
люблені створіння Божі. 

Тому кожна людина 
гідна пізнавати Бога 
у Святому Письмі та 
у своєму житті», — 
говорять організатори.
Біблія написана в такий 
спосіб, що спершу 
дитина потребуватиме 
ознайомлення із самим 
текстом — звичайним і 
шрифтом Брайля, а тоді 
вже зможе відчитати й 
самі малюнки, які також 
нанесені на матеріал 
цим самим шрифтом.

Прес-служба Київської 
архиєпархії

h t t p : / / n e w s .
u g c c . u a / n e w s /
blazhenn%D1%96shiy_
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b%D1%96bl%D1%96i_
d l ya_d%D1%96 tey_
y a k % D 1 % 9 6 _
n a p i s a n % D 1 % 9 6 _
shriftom_braylya_82875.
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Photo: https://www.facebook.comvaticannews/photos/pcb.1951078204903774/ 
1951077568237171/?type=3&theater

Папа Франциск поблагословив українських воїнів

23 травня 2018 p.

Папа Франциск 23 
травня зустрівся з 
українськими воїнами-
паломниками, які 
поверталися з 
прощі до Люрду, та 
поблагословив їх. Про 
це у себе на Фейсбуці 
написав настоятель 
Гарнізонного храму 
Петра і Павла УГКЦ у 
Львові Степан Сус.

«Папа Франциск 
п о б л а г о с л о в и в 
українських воїнів! 
Сьогодні на загальній 
аудієнції у Ватикані 
Папа Франциск 
звернувся з привітанням 
до учасників 60-
го Міжнародного 
в і й с ь к о в о г о 

паломництва, що 
відбувалось у Люрді, 
Франція», - написав 
священик.

Понтифік сказав, що 
завжди молиться за 
Україну.

«Вітаю українських 
прочан, які брали участь 
у 60-му Міжнародному 
В і й с ь к о в о м у 
Паломництві до Люрду. 
Неустанно благаю 
Господа, щоб загоїв 
рани, завдані війною та 
обдарував своїм миром 
дорогу українську 
землю. Нехай Господь 
Бог благословить усіх 
вас!» – цитує слова 
Римського Архиєрея 
Радіо Ватикану.

Як вже інформувала 
РІСУ, у Люрді, що у 
Франції, відбулося 60-те 
Міжнародне військове 
паломництво з нагоди 
160-річчя об’явлення 
Богородиці. Цьогорічна 
делегація військових 
паломників з України 
була найчисленнішою 
за всі роки і сягнула 200 
осіб. У складі делегації: 
в і йськовослужбовц і 
Збройних сил України, 
Національної гвардії 
України, Державної 
прикордонної служби 
України, воїни, що були 
поранені під час АТО, 
жінки, які втратили своїх 
чоловіків на війні.

Також до Люрда 
приїхали курсанти та 
оркестр Національної 

академії сухопутних військ 
імені П. Сагайдачного. 
Цей військовий 
колектив завітав на 
міжнародну паломницьку 
подію вперше. До 
слова, український 
військовий оркестр 
брав участь в урочистій 
церемонії відкриття 
60-го Міжнародного 
військового паломництва.

Очолював українську 
делегацію владика 
Михайло (Колтун), 
керівник Департаменту 
військового капеланства 
Патріаршої курії УГКЦ.

h t t p s : / / r i s u . o r g . u a /
ua / i n d e x / a l l _ n ew s /
community/faith_and_
weapon/71233
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У Княжичах відкрили меморіальну дошку на честь 
Блаженнішого Любомира

Субота, 26 травня 2018 
p. 

Отець і Глава Української 
Г р е к о - К а т о л и ц ь к о ї 
Церкви Блаженніший 
Святослав у селі Княжичі 
(Київщина) 26 травня 
2018 року відкрив та 
освятив меморіальну 
дошку на честь світлої 
пам’яті Блаженнішого 
Любомира на будинку, 
де він прожив останні 
десять років свого 
життя. Подія відкриття 
меморіальної дошки 
відбулася в рамках 
пам’ятних заходів 
відзначення року відходу 
у вічність Блаженнішого 
Любомира. 

Під час освячення 
Предстоятель УГКЦ 
відзначив символічність 
цієї події. «Сьогодні є 
субота перед Зісланням 
Святого Духа. Цього 
дня ми традиційно, 
православні і греко-
католики, переживаємо 
день вселенського 
поминання усопших. 
Гадаю, що це дивна 
Божа воля, що саме 
сьогодні перед тим, 
як святкувати празник 
Зіслання Святого Духа, 

ми перебуваємо тут, 
біля нашої резиденції в 
Княжичах, і переживаємо 
дуже глибоку подію», – 
сказав Глава Церкви.

Архиєрей наголосив, що 
цю меморіальну дошку 
вирішила встановити не 
Церква, не мешканці 
цього будинку, а громада 
села Княжичі. І вона буде 
нам назавжди засобом 
пам'яті великої людини, 
великого духовного 
Божого чоловіка, як тут 
написано, морального 
авторитета українського 
народу – Блаженнішого 
Любомира.

«Він тут прожив більше 
ніж десять років. Тут він 
молився. Тут був центр, 
вогнище молитви отця 
Церкви за всіх її дітей в 
Україні і у всьому світі. 
Тут він спілкувався з 
Богом, як Мойсей, який 
вийшов на гору Синай, 
як каже нам Священне 
Писання, говорив з 
Богом обличчям до 
обличчя. Той єврейський 
текст каже, що Мойсей 
ніби голубив обличчя 
Боже, просячи всього 
того, що потребує 
його народ, який 

подорожував з Єгипту 
до обітованої землі, з 
рабства до свободи. 
Гадаю, ті біблійні слова 
описують все те, що 
діялося в цьому домі 
впродовж років після 
переїзду Блаженнішого 
Любомира до Києва 
2006 року і аж до відходу 
його у вічність рік тому», 
– розповів Блаженніший 
Святослав.

Глава Церкви висловив 
слова подяки сільському 
голові Вікторові 
Петренку та народним 
обранцям, які таке 
рішення прийняли.

Блаженніший Святослав 
зауважив, що будинок 
у Княжичах поступово 
перетворюється на 
меморіальний центр, на 
такий своєрідний живий 
музей, який буде широко 
відчиняти свої двері і 
запрошуватиме всіх його 
відвідувати.

«Блаженніший Любомир 
хотів, аби його дім 
був відкритий для всіх. 
Думаю, ми крок за 
кроком упорядкуємо тут 

його меморіальну кімнату 
і відкриємо місце зустрічі, 
місце паломництва, 
місце молитви разом з 
Блаженнішим Любомиром», 
– сказав Предстоятель.

Сільський голова Віктор 
Петренко відзначив, що 
відкриття дошки – дуже 
важлива місія місцевої 
влади. «Згідно з рішенням 
Сільської ради про 
присвоєння почесного 
громадянина села Княжичі 
Блаженнішому Любомиру 
в нас було ще одне 
зобов’язання – встановити 
меморіальну дошку на його 
честь. Мені дуже приємно 
взяти участь у відкритті цієї 
меморіальної дошки, тому 
що Блаженніший Любомир 
є також частиною нашого 
села», – додав сільський 
голова.
     
Департамент інформації 
УГКЦ
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Глава УГКЦ зустрівся із українською молоддю у Польщі

Неділя, 03 червня 2018 
p.

У суботу, 2 червня 
2018 року, у 
катедральному соборі 
Воздвиження Чесного і 
Животворящого Хреста 
Вроцлавсько-Гданської 
єпархії відбулася зустріч 
Постійного Синоду 
УГКЦ з молоддю. 

На початку зустрічі 
Молебень до Пресвятої 
Богородиці очолив 
владика Володимир 
(Ющак), Правлячий 
єпископ Вроцлавсько-
Гданської єпархії. 
Відтак відбулася щира 
невимушена бесіда 
Отця і Глави УГКЦ 
з молоддю, в ході 
якої Блаженніший 
Святослав відповів на 
численні запитання 
молодих людей, 
чисельно присутніх у 

катедральному соборі.

Він, зокрема, закликав їх 
бути собою, залишитися 
вірними своїм духовним 
і національним 
корінням. «З досвіду 
нашої діаспори можна 
сказати, що залишається 
собою тільки той, 
хто був у Церкві», - 
зазначив Блаженніший 
Святослав. Інші, на 
його думку, «загубилися 
внаслідок швидких 
асиміляційних процесів».
Отець і Глава 
УГКЦ наголосив на 
важливості навчати 
своїх дітей української 
мови і передавати святу 
віру, бо це допоможе 
залишитися їм зі своїм 
корінням.

Оскільки в 
Польщі поширене 
явище мішаних 
м і ж н а ц і о н а л ь н и х 

п о д р у ж ж і в , 
Блаженніший Святослав 
просив українців не 
тільки зберегти свою 
віру і культуру, а й 
ділитися своїм духовним 
багатством з іншими 
людьми. 

На завершення 
архиєрей закликав 
молодь в усіх 
обставинах життя 
шукати Бога, особливо 
у важкі моменти 
самотності, духовного 

пригноблення і різного 
роду труднощів.

Серед молоді та 
парафіян катедрального 
собору, які промовляли, 
особливо глибоке 
враження у присутніх 
створило свідчення п. 
Наталії, переселенки з 
Луганщини, яка розповіла 
про свій шлях до Бога 
та як вона віднайшла 
свою національну та 
християнську ідентичність 
завдяки зустрічі з Греко-
Католицькою Церквою в 
Україні. Перебуваючи у 
Вроцлаві, вона продовжує 
свій духовний досвід вже 
як активна парафіянка 
нашої місцевої громади.

Департамент інформації 
УГКЦ

h t tp : //news .ugcc .ua/
n e w s / g l a v a _ u g k t s _
zustr%D1%96vsya_
%D1%96z_ukrainskoyu_
m o l o d d y u _ u _
polshch%D1%96_82989.
html
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У Києві 10 тисяч вірян взяли участь у Õоді за сімейні 
цінності та права дітей

3 червня 2018 p.

Бзилько 10 тисяч 
людей пройшлися 
центральними вулицями 
столиці, щоб заявити 
про необхідність 
системної реформи 
державної сімейної 
політики.

Всеукраїнська Хода 
на захист прав дітей 
і сімей пройшла у 
суботу, 2 червня, від 
Софійської площі через 
Майдан Незалежності 
і до Верховної Ради. 
Це вже третя подібна 
акція, організована 
за ініціативи 
Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних 
організацій, повідомляє 
Інститут релігійної 
свободи.

За різними оцінками до 
Ходи долучилося від 7 до 
12 тисяч людей. Цього 
року Хода відбувалася 
під гаслом: «Щаслива 
родина – здорова 
Україна!» та мала на 
меті звернути увагу 
суспільства та влади 
на моральні і духовні 
основи сім’ї та шлюбу 
як союзу чоловіка і 
жінки, необхідні для 
гармонійного виховання 
та здорового розвитку 
дітей.

У Ході взяли участь 
глави та повноважні 
представники Римо-
Католицької Церкви, 
УПЦ Київського 
П а т р і а р х а т у , 
Української Греко-
К а т о л и ц ь к о ї 
Церкви, Української 
Православної Церкви 
(МП), Української 
А в т о к е ф а л ь н о ї 
Православної Церкви, 
Всеукраїнського Союзу 
Церков ЄХБ, Української 
Церкви християн 
віри євангельської, 
У к р а ї н с ь к о ї 
Х р и с т и я н с ь к о ї 
Є в а н г е л ь с ь к о ї 
Церкви, Вірменської 
Апостольської Церкви, 
Української Вільної 
Церкви християн 

євангельської віри, 
Духовного управління 
мусульман України, 
Німецької євангелічно-
лютеранської церкви 
України, а також глави 
і представники інших 
церков, у тому числі з 
інших областей України.

Учасники Ходи 
п о ш и р ю в а л и 
інформаційні флаєри, 
в яких наголошувалось 
на необхідності 
підвищення рівня 
державної сімейної 
політики з метою 
об’єднання зусиль 
влади і громадськості 
для підготовки молоді 
до подружнього життя 
і відповідального 
батьківства, вирішення 

демографічної кризи 
та популяризації 
усиновлення сиріт, 
реагування на 
проблематику абортів і 
домашнього насильства.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
c u l t u r e / r e l i g i o u s _
ceremonies/71342
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Четвер, 14 червня 2018 p. 

13 червня в 
А м е р и к а н с ь к о м у 
посольстві при 
Апостольській Столиці 
відбулася конференція 
на тему релігійної 
свободи в Україні. 
Головним доповідачем був 
Блаженніший Святослав, 
Глава і Отець УГКЦ. 
Зустріч відбулася з 
ініціативи Каллісти Гінгріч, 
посла США у Ватикані. 

З привітальним словом 
до учасників конференції 
звернулася посол Калліста 
Гінгріч. Вона запевнила 
про “абсолютну” підтримку 
США України у боротьбі 
з російською агресією: 
“Силою історії та вибору 
людей Україна є частиною 
Європи та Заходу. Ми 
продовжуємо підтримувати 
територіальну цілісність 
України та її зусилля 
в побудові стабільної, 
демократичної, розвинутої 
та вільної країни”. 

Розповідаючи дипломатам 
і представникам 
ватиканської курії про 
релігійну ситуацію в 
Україні, Блаженніший 
Святослав наголосив, що 
“сімдесят років радянської 
влади залишили багато 
ран у релігійному житті 
нашого народу. У часи, 
коли єдиною легальною 
Церквою була Російська 
Православна Церква, а 
Римо-Католицька якоюсь 
мірою толерувалася 
владою, Українській 

Греко-Католицькій Церкві 
було відібрано право 
на будь-яке існування. 
Ми були найбільшою 
церковною спільнотою, 
переслідуваною в 
минулому столітті”. Однак, 
на думку Блаженнішого 
Святослава, “саме 
такі умови існування 
допомогли УГКЦ зберегти 
свою автентичність”.

“Падіння Радянського 
Союзу спричинило в 
Україні хвилю релігійного 
відродження, дуже часто 
це був болючий процес 
побудови міжконфесійних 
відносин, але сьогодні ми 
втішаємося релігійним 
миром як одним з 
найбільших досягнень 
побудови вільної та 
демократичної України”, 
- зазначив Блаженніший 
Святослав.

Р о з п о в і д а ю ч и 
дипломатам про роль 
Церков у сучасних 
д е р ж а в о т в о р ч и х 
процесах, Глава УГКЦ 
наголосив на дотриманні 
принципу “відокремлення, 
але не ізоляції Церкви від 
Держави”. Посилаючись 
на статистичні дані довіри 
українських громадян до 
Церкви, Блаженніший 
Святослав вказав на 
особливу роль Церков у 
побудові громадянського 
суспільства в Україні. “Під 
час Революції гідності на 
Майдані стояли українці, 
росіяни, поляки… Війна в 
Україні не є конфліктом 
між українцями і 

росіянами. Це кофлікт 
двох напрямків розвитку: 
назад до Радянського 
Союзу, що для нас 
є дорогою втрати 
релігійної свободи та 
національної тотожності, 
або шляхом вперед до 
розвинутої і справжньої 
демократії європейського 
зразка – справжньої 
свободи всіх релігій 
і запорука вільного 
розвитку всіх без винятку 
народів, що живуть в 
Україні. І ми, як Церква, 
обстоюємо проект 
побудови нашої держави 
на засадах захисту 
та поваги до людської 
гідності, спільного блага 
та солідарності”.

“За чотири роки 
російської агресії 
Українські Церкви 
зрозуміли, що 
збереження релігійного 
миру в нашій країні є 
запорукою національної 
безпеки. Саме тому 
релігійна свобода 
є для нас великою 
цінністю”, - зазначив 
Блаженніший Святослав. 
На завершення своєї 
доповіді він подякував 
п р е д с т а в н и к а м 
міжнародної спільноти 
за підтримку та допомогу 
Україні. “Ми віримо, 
що війна закінчиться. 
Важливою місією нашої 
Церкви є підготувати 
серця людей до прощення 
та примирення”, - 
наголосив Глава УГКЦ.
З а в е р ш и л а с я 
конференція виступом 

Тетяни Іжевської, посла 
України у Ватикані. У своєму 
зверненні український 
посол наголосила, 
що приклад України є 
унікальним з точки зору 
дотримання міжрелігійної 
та міжнаціональної 
толерантності, а 
Українська Держава 
докладає всіх зусиль, 
щоб забезпечити своїм 
громадянам право 
на свободу совісті та 
віросповідання. Вона 
також подякувала 
іноземним партнерам за 
чітку та постійну підтримку 
України.

Після зустрічі з 
дипломатичним корпусом 
Блаженніший Святослав 
та посол Тетяна Іжевська 
відповіли на запитання 
журналістів видань 
“The Tablet”, “Crux”, 
“Acistampa/EWTN”.

Додамо, що окрім 
послів країн-членів 
Європейського Союзу, у 
конференції взяли участь 
посол Канади, Австралії, 
а також представники 
деяких ватиканських 
дикастерій: архиєпископ 
Сільвано Томазі, секретар 
Папської ради цілісного 
людського розвитку; 
архиєпископ Циріл Василь, 
секретар Конгрегації 
Східних Церков.

Секретаріат Глави УГКЦ в 
Римі 

http://news.ugcc.ua



17 ÷åðâíÿ 2018 p.  32

«Молодь має відчути від Церкви не засудження, а 
розуміння», — Блаженніший Святослав до молодіжних 

лідерів і душпастирів

Неділя, 10 червня 2018 
p.
 
Є дуже мало мирян і 
душпастирів, які готові 
супроводжувати молоду 
людину. Адже ми 
можемо писати багато 
текстів, продумувати 
стратегію, однак взяти 
на себе відповідальність 
за іншу людину, стати 
поруч і піти з нею по 
життю — це важко і 
непросто. 

На цьому наголосив 
Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав 
у суботу, 9 червня, 
під час зустрічі голів 
молодіжних комісій 
Римо- та Греко-
Католицької Церков 
та молодіжних лідерів 
у рамках першого 
В с е у к р а ї н с ь к о г о 
форуму молодіжних 
лідерів і душпастирів 
Католицької Церкви у 
Львові.

«Я хочу подякувати за 
те, що такий Форум 
зараз відбувається. 
Я думаю, що це 
неймовірно важливо, 
що він проводиться 
спільно з РКЦ, що 
ми намагаємося 
бути і думати разом. 
Сподіваюся, що 
ми будемо разом і 
працювати. Я йшов на 

цю зустріч не тільки, 
щоб говорити, а щоб 
слухати. Ми знаємо, що 
цього року Католицька 
Церква готується до 
Папського Синоду і 
намагається слухати 
молодь», — такими 
словами звернувся до 
присутніх Предстоятель 
УГКЦ, а також додав, 
що завжди намагається 
зустрічатися з молоддю 
та чути її.

«Якщо говорити про 
серйозні виклики, які є 
перед нашою молоддю, 
— це еміграція. Це 
потужний виклик! Варто 
говорити про дві форми 
еміграції: внутрішню та 
зовнішню. Внутрішня 
еміграція полягає в 
тому, що чимало людей 
“рухаються” всередині 
нашої держави... Є 
потужна внутрішня 
міграція, яка пов’язана 
з навчанням, війною 
та роботою. У чому 
полягає проблема щодо 
внутрішньої міграції? 
Завжди хтось “губиться” 
дорогою. Якщо хтось 
був активним членом 
парафії, молодіжного 
руху, коли виїжджає 
на навчання в сусіднє 
місто — “губиться”... І 
цілком очевидно, що 
зовнішня еміграція — це 
коли людина виїжджає 
закордон. У цьому 

випадку, я вважаю, 
що кількість людей, які 
“губляться” дорогою 
є значно більшою», 
— переконаний 
Предстоятель Церкви.
Він зауважив, що 
українська молодь не 
тікає від Церкви. Через 
певні обставини вона 
рухається країною чи 
країнами, але разом із 
тим потребує Церкви. 
Вона потребує, щоб 
хтось нею цікавився, 
щоб хтось за нею йшов, 
щоб про неї знали і 
на неї звернули увагу. 
Молодь потребує бути 
разом Церквою, одне з 
одним.

На думку Глави УГКЦ, 
молодь дедалі частіше 
вчиться молитися на 
прощі, а дедалі рідше 
в сім’ї, родині, «тому 
прощі та народна 
побожність стає чи не 
головним моментом 
передавання віри». 
Він також додає, що 
молодь прагне живого 

спілкування, тому з нею 
необхідно зустрічатися.
«Наша Комісія УГКЦ 
у справах молоді 
сконцентрована на 
внутрішніх справах 
України. Проте 
українська молодь 
стає вселенською 
молоддю, бо вона 
виїжджає, вона постійно 
рухається. Хтось 
розповідає, що існує 
маятникова міграція, 
тому ми маємо вчитися 
думати вселенськими 
категоріями», — 
промовив Блаженніший 
Святослав.

«Ми живемо на 
порозі формування 
нової глобальної 
культури. Кажуть, що 
молодь (однолітки) в 
різних частинах світу 
(наприклад, українська 
та бразильська) більше 
подібна одна до одної, 
ніж культура, в якій 

(Продовження на ст. 33)
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живуть батьки і діти. 
Уже є ці “культурні 
провалини”, що 
підсилюють “провали 
поколінь”, які часом 
існують в сім’ях. Тому 
як комунікувати, 
як відповідати на 
питання, як творити 
діалог, як і куди іти 
за цією молоддю, які 
методи душпастирства 
використовувати — 
це питання, на які 
нам треба шукати 
відповіді», — зазначив 
Глава Церкви.

Окрім цього, він 
зауважив, що бути 
молодим у Католицькій 

Церкві доволі непросто. 
«Молоді особи бояться, 
що їх будуть сварити 
за те, що вони молоді. 
Адже коли молодь 
приходить до храму, то 
там є купа експертів з 
минулого століття, які 
скажуть їй, на яке коліно 
треба клякати і як 
треба жити. Натомість 
є інший меседж Церкви 
для молоді, який 
може бути абсолютно 
революційним: якщо 
молодь помилиться — 
її ніхто не засудить. 
Вважаю, молодь цього 
дуже потребує», — 
наголосив Блаженніший 
Святослав.

Архиєрей додав, що нам 
варто переосмислити 
заклик Папи Франциска 
щодо милосердя. Ми 
повинні намагатися бути 
милосердними. Молодь 
має відчути від Церкви 
не засудження, а 
розуміння та милосердя. 
Саме тому душпастирі 
повинні бути з молоддю, 
супроводжувати її в 
усьому.

З молодіжними лідерами 
також зустрівся владика 
Едвард Кава, Єпископ-
помічник Львівської 
архидієцезії РКЦ в 
Україні. «Ця зустріч є 
дуже-дуже позитивним 

плодом співпраці, 
— зазначив владика 
Едвард. — І вона дуже 
потрібна. Маю надію, 
що це початок доброї 
співпраці в контексті 
душпастирства молоді 
між УГКЦ та РКЦ в 
Україні».
 
Д е п а р т а м е н т 
інформації УГКЦ

http://news.ugcc.ua/
news

«Молодь має відчути від Церкви не засудження, а 
розуміння», — Блаженніший Святослав до молодіжних 

лідерів і душпастирів
(продовження з попередньої сторінки)


