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Після Молебня Архиєпископ-емерит Стефан поблагословив вірних свяченою водою. 
Лицарі Колумба на сторожі.
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Вшанування Митрополита Архиєпископа-Емерита 
Стефана Сороки і його 17-ть років служіння 
Архиєпископом Філадельфійським  під час Молебню 

та прийняття в неділю, 10 червня 2018 р.
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Вшанування Митрополита Архиєпископа-Емерита Стефана Сороки 
і його 17-ть років служіння Архиєпископом Філадельфійським  під 

час Молебню та прийняття в неділю, 10 червня 2018 р.

Ф і л а д е л ь ф і я , 
Пенс. – У неділю, 
10 червня, понад 600 
осіб духовенства, 
монашества та вірних 
Української Католицької 
Архиєпархії Філадельфії 
зібралися на Молебень 
, щоб молитовно 
подякувати і вшанувати 
Архиєпископа-Емерита 
Стефана Сороку за його 
віддані роки служіння 
духовним пастирем 
у винограднику 
Господньому. 

Молебень до 
Матері Божої, який 
розпочався о 3-ій год. 
дня в золотоверхій 
Українській Католицькій 
Катедрі Непорочного 
Зачаття в Філадельфії, 
відслужили Архиєпископ 
Стефан та дев’ять 
братів- єпископів, 
священиків та дияконів.  
З ними разом молилися 

монахині та вірні з 
усієї архиєпархії та 
митрополичої провінції.  
З  Архиєпископом 
Емеритом Стефаном 
на Молебні були 
присутні Архиєпископ-
Емерит Степан Сулик, 
Єпископ Андрій 

Рабій, Апостольський 
А д м і н і с т р а т о р , 
Єпископ Іван Бура 
з Філадельфійської 
Української Католицької 
Архиєпархії; Єпископ-
Емерит Василь Лостен зі 
Стемфордської Єпархії, 
Високопреосвященний 

Митрополит Антоній 
з Української 
Православної Церкви 
США; Єпископ Kurt 
Bernette з Візантійської 
Єпархії  Пассейку;  
Єпископ John 

(Продовження на ст. 3)
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 Піддиякон  Алекc Брикі провадив процесію.

о. Протоєрей Михайло Гатско читав 
Євангелію в англіиській мові.

McIntyre; Єпископ 
Michael Fitzgerald;  
Є п и с к о п - П ом і ч н и к 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Латинської Архидієцезії 
Timothy Senior. 

Служба розпочалася 
процесією духовенства 
та єпископів, попереду 
йшов піддиякон Алекс 
Брикі з хрестом, за ним 
семінаристи, пластуни, 
сумівці  та почесна 
варта Лицарів  Колумба 
четвертого рівня. 

Отець Павло 
Волянський провадив 
співом вірних під час 
Молебня.  

Під час служби отець 
Тарас Свірчук, ЧНІ, 
читав Євангеліє 
українською мовою, 
а Протопресвітер 

Михайло Гатско – 
англійською. 

Єпископ-Помічник Іван 

Бура привітав присутніх 
і пригадав моменти 
з  життя Митрополита 
Стефана та його 
досягнення під час 
його терміну служіння 
А р х и є п и с к о п о м 
Філадельфійським. 

Він зазначив: 
«Сімнадцять років ми 
працювали, служили, 
підтримували і молилися 
з Архиєпископом, 
чоловіком міцної 
фізичної статури й 
батьківської чуйності, 
верховним  пастирем 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії та 

Української Католицької 
Митрополичої Провінції  
США. Всі ці роки він 
твердо провадив нашу 
Церкву, то ж тепер нам 
важко повірити, що він 
відходить». 

Єпископ Бура 
продовжив: «сімнадцять 
років минули так 
швидко – роки важкої 
праці й наполегливого 
виконання важливих 
обов’язків провідника, 
вчителя, наставника, 
і посередника між 
Богом і вірними, 

(продовження ç попередньо¿ сторінки)

(Продовження на ст. 4)
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Єпископ Іван Бура

які були довірені 
А р х и є п и с к о п с ь к і й 
духовній опіці». 

Від імені усіх присутніх 
Єпископ Іван ствердив: 
«Сьогодні ми підносимо 
наші молитви до Матері 
Божої і просимо в 
неї заступництва  для 
Митрополита Стефана 
на цій новій дорозі його 
життя. Нехай добрі 
спогади, молитви і 
побажання супроводять 
його на цьому новому 
шляху».

Архиєпископ-Емерит 
Стефан Сорока у 
проповіді звернувся до 
присутніх.
У своєму прощальному 
посланні Архиєпископ 
Стефан сказав: «Я 
схиляюся перед  вами 
за ваше сердечне 

привітання мене у 
цій чудовій Катедрі  
присвяченій Матері 
Божій, за молитви за 
мене і за вдячність.  
Дякую!»

Архиєпископ Стефан 
продовжив: «Я відчуваю 
глибокий сум, що 
треба прощатися з 
вами – людьми, яких 
я люблю, поважаю і 
за яких вдячний.  Ви 
так багато навчили 
мене.  Ви наповнювали 
мене своєю любов’ю і 
підтримкою».   

Він зазначив: «Я 
вибачаюся за той 
шок, який викликало 
моє зречення.  Це 
стало несподіванкою 
для багатьох.  Нас 
переповнюють змішані 
емоції.  Нам сумно 

прощатися.  Але нас 
єднає почуття надії і  
бажання найкращого 
один для одного».
Він продовжив: «Я дякую 
вам, мої брати і сестри 
в Христі, за те, що ви 
були такою важливою 
частиною моєї дороги 
віри.  Сподіваюся, що 
ми стали ближчими, 
уважнішими до інших у 
нашому житті як Церква.  

Сподіваюся, що ми 
стали милосерднішими 
і чутливішими один до 
одного. Сподіваюся, 
що ми стали чуйнішими, 
краще дослухаємося до 
радостей і печалей один 
одного.  Сподіваюся, 
що ми дозволили 
Божій благодаті 
зайняти більше місця в  

Архиєпископ-Емерит Стефан Сорока

(продовження ç попередньо¿ сторінки)

(Продовження на ст. 5)
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нашому серці й думках. 
Сподіваюся, що ми 
сповнилися надією і 
менше переймаємося 
негативом у житті. 
Сподіваюся ми стали 
радіснішими у вияві 
Божої доброти один 
до одного через наші 
усмішки! »

Завершуючи Владика 
сказав: «Я розділяю 
ваш сум з приводу 
р о з с т а в а н н я . 
Половина мого 
тридцяти шестилітнього 
священства припала 
на служіння у 
цій Архиєпархії.  
Насправді, ми ніколи 
не розлучаємося, якщо 
пам’ятаємо один про 
одного в молитві.   Я 
буду молитися  за вас. 
Прошу вас, моліться 
за мене. Довірмо 
один одного люблячій 
опіці нашої Пречистої 
Матері».  

На закінчення Молебню 
А п о с т о л ь с ь к и й 
Адміністратор, Єпископ 
Андрій Рабій, від 
імені духовенства, 
монашества і вірних  
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії подякував 
Владиці Стефану.

Єпископ Андрій сказав: 
«Сьогодні ми  зібралися 

з дуже особливого 
приводу – щоб разом з 
нашим Архиєпископом 
Стефаном помолитися 
Господу і Пречистій 
Матері за роки його 
служіння в нашій 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к і й 
Архиєпархії.  На жаль, 
ми тут також для того, 
щоб попрощатися з 
ним».

Владика Андрій 
продовжив:  «Сьогодні 
ми можемо вважати 
сімнадцять років  
довгим, чи коротким 
терміном. Але це не 
суттєво.  Важливо 
те, що відбувалося 
впродовж цих 17 років.  
Коли Архиєпископ 
Стефан прибув до 
нашої Архиєпархії, ми 
всі звернули увагу на 
його герб.  Якщо ви 
глянете на нього, то 
знизу прочитаєте - «Той, 
що служить». Ми всі 
можемо зазначити, що 
Архиєпископ здійснив 
те, що задекларував.  
Він служив Архиєпархії.  
Він був не лише 
нашим провідником, 
але слугою, і слугою 
добрим.  Він дуже 
добре служив нашому 
Господу».

Єпископ Андрій 
підкреслив три речі, 

яких ми дізналися про 
Архиєпископа Сороку 
за роки його служіння 
нашим духовним 
пастирем.

Перше, він є чудовим 
прикладом батька, 
духовного батька, який 
любить свою Церкву.  
Він не переживає за 
себе, але більше за 
нас.  Він переживає за 
священиків, кожного 
окремо і за всіх разом. 
Він переживає за кожну 
парафію під своєю 
опікою.  Він охоче 
помагає! Він турбується! 
Він любить!  І ми це 
бачили в тому, як він 
розмовляв з нами, і що 
робив. Він робив усе!

Друге, це його високі 
цілі. Він нічого не 
робив на половину. Для 

Єпископ Андрій Рабій

нього – це вирішувати  
завдання якнайкраще.  
Досконалість була 
притаманна всьому, що 
він робив.

Третє, - в усьому,  що 
Архиєпископ  планував, 
робив і звершував, він 
покладався на Бога й 
заступництво Матері 
Божої.

Владика Андрій 
своє слово 
закінчив пригадкою 
Архиєпископу Стефану, 
що його завжди 
раді бачити в нашій 
Архиєпархії.  «Двері 
нашої Катедри, 
А р х и є п и с к о п с ь к о ї 
резиденції, і всіх наших 
парафій завжди будуть 

(продовження ç попередньо¿ сторінки)

(Продовження на ст. 6)
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відкриті для Вас.  Ви 
будете  найбільш 
бажаним гостем в 
нашій Архиєпархії.  І 
не лише як гість, - Ви 
один з нас, Ви частина 
А р х и є п а р х і я л ь н о ї 
родини».

Коли хор «Прометей» 
заспівав «Многая літа!», 
Архиєпископ-Емерит 
пройшов катедральними 
м і ж р я д д я м и 
благословляючи вірних 
святою водою. 

Після служби 
всі перейшли в 
Катедральний зал 
на прийняття в честь 
Архиєпископа-Емерита 
Стефана, де кожен міг 
особисто привітати і 
побажати найкращого 
Владиці.

На вході в зал діти з 
парафії Архистратига 
Михаїла в Дженкінтавн, 
привітали Архиєпископа 

хлібом-сіллю.  А тоді 
ансамбль «Соловейки» 
з української школи, і 
пластуни з сумівцями 
заспівали «Многая 
літа!»

Відставку Архиєпископа 
Стефана Сороки з 
причин здоров’я Папа 
Венедикт прийняв в 

понеділок, 16 квітня.  
Владика служив 
духовним пастирем 
Української Католицької 
Архиєпархії Філадельфії 
впродовж 17-ти років.
Архиєпископ Сорока 
був призначений 
М и т р о п о л и т о м 
А р х и є п и с к о п о м 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к и м 
Папою Іваном Павлом 
ІІ 29 листопада 2000 р., 
і возведений на Престіл 
27 лютого 2001 р.

Святіший Отець 
Венедикт проголосив 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к у 
А р х и є п а р х і ю 
«вакантною»  і призначив 
Єпископа Андрія 
Рабія Апостольським 
Адміністратором до 

призначення нового 
Архиєпарха.

Українська Католицька 
А р х и є п а р х і я 
Філадельфії охоплює 
східну Пенсильванію, 
Ню Джерзі, Делавер, 
Меріленд, Вірджинію і 
Округ Колумбію.  

Прийняття

(продовження ç попередньо¿ сторінки)
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Єпископ Іван Бура під час Молебню до Матері Божо¿ 
10 червня 2018 р. вітає і дякує Архиєпископу-Емериту 

Стефану Сороці çа його служіння

Слава Ісусу Христу! 

Нинішній день - це 
пам’ятний День для 
нашої Архиєпархії та 
митрополії. Це день 
прощання нашого 
Високопреосвященного 
М и т р о п о л и т а 
Стефана Сороки 
спільною молитвою —
молебнем до Пресвятої 
Богородиці, щоб 
подякувати Їй разом за 
пройдені роки під його 
пастирським проводом. 
Ми також молимося 
сьогодні за душевний 
добробут та здоров’я 
Митрополита-емерита. 

Т о р ж е с т в е н н и м 
молебнем до 
Богоматері прощаємо 
Митрополита Стефана 
Сороку, який після 
17 (сімнадцяти) років 
т р у д о л ю б и в о г о 
служіння нашій Церкві 
у Філядельфіії відходить 
з благословенням 
Синоду Єпископів 
Української Католицької 
Церкви та одобренням 
Вселенського Архиєрея 
Папи Франциска, 
який прийняв 
зречення владики 
Стефана Сороки з 
уряду архиєпископа 
і митрополита 
філядельфійського. 

У цьому зреченні 

відіграла ролю також 
і наполеглива вимога 
лікарів, якi вимагають від 
Митрополита-емерита 
присвятити більше уваги 
здоровельним справам.

17 (Сімнадцять) 
років трудолюбивого 
життя посвяти у 
виконанні вимогливих 
обов’язків провідника, 
учителя і наставника 
п о с т а в л е н о г о 
посередником між 
вірними і Богом, минули 
швидко.

Перстом Божого 
П р о в и д і н н я 
наставлений -волею 
нашогo Патріяршого 
Синоду та Папської 
згоди Святішого 
Отця Івана Павла ІІ-
го - єпископ-помічник 

Вінніпезької Архиєпархії, 
був призначений- 
а р х і є п и с к о п о м -
м и т р о п о л и т о м 
Філядельфійським  і 
27 (двадцять сьомого) 
лютогo 2001 (дві 
тисячі першого) - 
року прибув до нас 
в імені Господньому. 
Архиєпископ Стефан 
був введений на 
митрополичий престіл 
Філядельфії світлої 
памяти Патріярхом 
Любомиром Гузарем. 
Це був радісний день 
освячення єдности 
між митрополитом і 
вірними -бо завдання 
Митрополита було 
провадити своїх 
вірних до спасіння і 
розмножувати духовні 
скарби і ласки, якими 
Господь Бог обдарив 

Єпископ Іван Бура

нашу Митрополію.

Про цю єдність пастиря 
із своїми вірними 
писала українська 
католицька преса - 
«його завжди усміхнене 
обличчя, погідний погляд 
і добра поведінка 
м а г н е т и з у в а л и 
учасників, які у глибокій 
пошані та любові до 
нього знайшли для себе 
цей біблійний афоризм, 
що створювало для 
кожного з присутніх 
духовно богомільне 
мислення про «одно 
стадо і одного 
пастиря». Він був 
батьком і провідником, 
защіплював у душі 
молоді та старших 
моральні та етичні 

(Продовження на ст. 8)
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Єпископ Іван Бура під час Молебню до Матері Божо¿ 
10 червня 2018 р. вітає і дякує Архиєпископу-Емериту 

Стефану Сороці çа його служіння

цінності доброї 
Христової вістки. 
Митрополит Стефан 
зумів не тільки 
перетворити з нагоди 
великих подій, які 
навістили Україну і 
заторкували нашу 
духовну спільноту вірних 
у Філядельфії, і тому - 
Митрополичий Собор 
Непорочного Зачаття 
став на великий Храм 
молитви ,  із поважною 
участю вірних. 
Митрополит був частим 
гостем в Українському 
Освітньо-Культурному 
Центрі, де брав участь 
у виявах культурної та 

громадської діяльности 
нашої зорганізованої 
громади Філядельфії і 
околиць.

І коли сьогодні 
ми молебнем до 
Богородиці молимося 
про Заступництво 
Богоматері,  будемо 
Її просити охороняти 
здоров’я та майбутній 
шлях нашого 
Митрополита.  3 нами 
лишаються Сімнадцять 
років відданої праці 
Митрополита і його 
Повчання.  Митрополит 
своїми повчаннями 
вказав на його Надмірну 

любов і вірність нашій 
Українській Католицькій 
Церкві, співчування 
її переслідуванню та 
терпінню й остаточно 
передавав радість 
Її відродження та 
зростання.

Владика звертав увагу 
родичам на виховання 
нашої Молоді та 
защіплювання в їхніх 
душах моральних 
етичних вартостей . 
«Наша молодь - говорив 
Владика Стефан – 
«повинна знати та 
зберігати своє етнічне 
походження. Вона, 

наша Молодь, повинна 
вглиблюватися в історію 
та минувшину нашого 
народу, з якого ми 
походимо. Нам треба 
знати про наше славне 
минуле, але також не 
забувати про трагічні 
епохи в нашій історії».

Митрополит Стефан 
завжди буде з нами. Він 
нераз про це заявляв 
такими словами: «Я не 
чужий Вам, я завжди 
буду з Вами!, бо я Ваш 
пастир і брат!»

А з Митрополитом 
Стефаном нехай 
линуть у дорогу наші 
молитви та найщиріші 
побажання Божих ласк 
та опіки Бого Матері над 
Його особою. Нехай 
наша добра згадка, 
Молитви і побажання 
супроводять Вас 
Високопреосвящений 
Владико на новій дорозі  
Вашого Життя і будуть 
Вам винагородою за 
Вашу віддану довгорічну 
і трудолюбиву працю 
у Вам довіреному 
Божому Винограднику! 
На Многі літа 
Високопреосвящений 
Митрополите!

Слава Ісусу Христу!

Архиєпископ-емерит Стефан Сулик ç вірними.

(продовження ç попередньо¿ сторінки)
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Слава Ісусу Христу!

I am humbled by your 
heartfelt gathering 
this afternoon in this 
beautiful Cathedral 
dedicated to the Mother 
of God, offering prayers 
for me, and celebrating 
gratitude.  Thank you!  

When our hearts are 
restless, when we fail to 
understand something, 
we go to mom.  Our 
Blessed Mother is always 
present amidst us as we 
pray and seek the Lord’s 
guidance.  

I apologize for the shock 
effect of my resignation.  
This whole process 
began with my discussion 
with my cardiologist yet 
in November.  It took 
me three months to act 
on her recommendation 
to consider retirement.  
While I consulted with 
some people, I chose 

not to share this struggle 
with anyone until 
approval came from 
the Holy Father and His 
Beatitude.  It came as a 
shock to many.  You and 
I are overwhelmed with 
mixed emotions.  We 
feel sadness as we say 
farewell.  Yet, we share 
feelings of hope and best 
wishes for one another.
Near the end of John’s 
Gospel, the Risen Christ 
asks the apostle Peter 
three times, “Do you 
love me?”  After the 
third time, Jesus simply 
tells Peter to “Feed my 
sheep”.  And then Jesus 
tells Peter: “When you 
were younger, you used 
to dress yourself and 
go where you wanted; 
but when you grow old, 
you will stretch out your 
hands, and someone 
else will dress you and 
lead you where you 
do not want to go.” (Jn 
21:17-19).

That passage helps me 
to understand that it is 
Jesus Christ who leads 
us. We proclaim our love 
for Jesus.  We submit 
to His leading us.  We 
simply do what He tells 
us to do.  I have felt that 
tug in my heart and in 
my mind throughout my 
life.  

I felt it when discerning 
to leave my professional 
work in social work and 
entering the seminary to 
study for the priesthood.  
I felt it when I was asked 
to leave my parish 
assignment in a suburb 
parish in Winnipeg 
where I was surrounded 
with 165 children, 
having 45 baptisms 
and 20 weddings every 
year, and only four 
funerals.  I did NOT 
want to leave the parish.  
The Archbishop had 
suffered a major heart 

attack and they wanted 
to me to administer 
the archeparchy in his 
absence.  The Lord asks 
how much we love Him.  
Enough to let go?

I felt that struggle when 
I was asked to be an 
Auxiliary Bishop, realizing 
that my personal lifetime 
preference to be a 
parish priest would not 
be realized.

I especially felt an 
inner struggle when 
the American and the 
Canadian Nuncios were 
phoning and asking that 
I accept this position in 
Philadelphia.  Did I want 
to leave the familiarity of 
home, family, my native 
country?  I recall how my 
Archbishop and others 
felt that a Canadian 
would never be accepted 

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

in America.  

Then, I again heard 
Jesus’ question, “Do you 
love me?”  Then Feed my 
sheep.”

I can say that I have 
had no regrets once 
submitting and answering 
Jesus’ invitation to serve 
His sheep.   That is a gift 
of loving Jesus Christ.

Each move has brought 
new challenges, new 
growth, new life 
experiences; travel 
to different places in 
the world; the blessed 
opportunity to meet so 
many dedicated and 
loving people; people 
who have richly enlivened 
and challenged my 
journey of faith; people 
and experiences which 
have challenged me to 
grow in my love for God 
and how I express that 
love in my ministry of 
leadership.

I thank you, my brothers 
and sisters in Christ, for 
your being such a major 
part of my journey of 
faith.  Hopefully, we 
have become more 
inclusive with others, 
more other-centered in 
the way we live being 
a Church.  Hopefully, 
we have become more 

compassionate and 
understanding with one 
another.  Hopefully, 
we have become more 
attentive to one another, 
becoming better listeners 
to one another’s joys 
and sorrows.  Hopefully, 
we have allowed God’s 
mercy to occupy a larger 
place in our hearts and 
minds.  Hopefully, we 
are more hope-filled 
and less preoccupied 
with negative attitudes 
and perceptions in 
life.  Hopefully we have 
found ourselves more 
joyous, expressing God’s 
goodness with one 
another with our rich 

smiles!

We share sadness in 
having to say farewell.  I 
will very much miss this 
magnificent Cathedral, 
the nicest and most 
inspiring in the whole 
world. The Blessed 
Mother is so present here 
where clergy, religious 
and faithful gather to 
pray.

I feel great sadness in 
having to say farewell to 
you, people who I have 
grown to love, to respect 
and to appreciate.  You 
have taught me so much.  
You have nurtured me 

with your love and 
support. You have been 
very patient with my 
failings and weaknesses, 
for which I am very 
thankful for.  

Please forgive me if I have 
failed you in some way in 
my ministry of leadership 
as your Metropolitan-
Archbishop.  There is 
no school or classes 
which prepare a person 
to be a Bishop. One 
learns ‘on the job’ with 
the help of the Grace 
of God.  I have always 
felt an abundance of 

(continued on next page)
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grace helping me with 
the challenges.  I gave it 
my best. 

I am especially thankful to 
the priests and deacons 
of our archeparchy for 
your steadfast love and 
support.  Thank you for 
your love and obedience 
in responding to the 
ever-changing needs of 
the Church.  I always 
felt so blessed with 
the commitment of our 
clergy.  I had an excellent 
opportunity to thank 
the clergy at our recent 
Clergy Conference.

Special gratitude 
is expressed to the 
religious Sisters of 
our Archeparchy, the 
Sisters of the Order of 
Saint Basil the Great, 
the Sister Servants of 
Mary Immaculate, and 
the Missionary Sisters 
of the Mother of God. 
I have enjoyed and 
hope to continue to 
enjoy a very spiritual 
relationship of faith and 
loving friendship with 
you. Your ministry has 
always been a source 
of spiritual inspiration to 
me. You give of yourself 
with such great sacrifice 
and with much humility. 
Your life of faith and 
service is exceptional.  
Our Church’s roots in 
this nation began and 

grew because of the 
sacrifices and ministry 
of the women’s religious 
orders.  

In a very special way, 
my ministry of leadership 
was made possible by 
the steadfast and loyal 
assistance of exceptional 
Chancery staff.  We are 
so blessed with staff 
who respond generously 
with their time and 
effort to every caller or 
visitor.  They assist our 
clergy and our faithful 
with such dedication.  
Our successes in the 
archeparchy were 
made possible due to 
the unified efforts of the 
Chancery staff, done 
with love and with joy.  
Thank you!

My brother bishops have 
fulfilled a pivotal role in 
my being able to fulfill 
the challenges of being 
an Archbishop.  We have 
been fortunate to have 
developed a team spirit 
amidst the Ukrainian 
Catholic Bishops in 
America.  We meet often 
and give much needed 
support for one another.  
I am very appreciative of 
the brotherly assistance 
and advice offered to 
me by Bishop John Bura, 

Sisters of the Order 
of Saint Basil the 

Great

Sister Servants of 
Mary Immaculate

Missionary Sisters of the 
Mother of God

(continued on next page)
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my Auxiliary Bishop.  His 
knowledge of the history 
of our Church both in 
Ukraine and particularly 
here in America has been 
of special help to me.  
The late retired Bishop 
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Walter Paska lived with 
me in my residence, 
and imparted great 
joy with his exceptional 
wisdom and humor.  
He gave me a lot of 
needed reassurance in 

my early years.  I have 
also appreciated the 
peaceful and reassuring 
support of our former 
Metropolitan-Archbishop 
Stephen Sulyk, and from 
Bishop Emeritus Basil 
Losten of Stamford.  
The ordination of our 
new Auxiliary Bishop, 
Bishop Andriy Rabiy, 
has been a source of 
renewed strength in 
meeting the demands 
of leadership.  He offers 
needed youthful energy, 
enthusiasm, and a grace 
filled manner in the way 
he approaches the daily 
challenges.  I was very 
pleased that the Holy 
Father agreed with my 
recommendation that he 

serve as the Apostolic 
Administrator until my 
successor is named.  
He has undertaken the 
responsibilities in a very 
capable manner.

My special gratitude 
is extended to my 
brother Bishops of the 
Latin Church, especially 
those present with us 
today – Bishop Senior, 
Bishop McIntyre and 
Bishop Fitzgerald, of 
the Philadelphia Roman 
Catholic Archdiocese; 
Bishop Burnett of the 
Byzantine Catholic 
Church, and His 
Eminence, Metropolitan 

(continued on next page)Хор
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Archbishop Antony of 
the Ukrainian Orthodox 
Church. Thank you 
for your steadfast 
fraternal support and 
friendship.  I have 
especially enjoyed our 
fraternal sharing during 
liturgical celebrations 
and in various meetings, 
and also with others 
bishops on the various 
committees.  Participation 
in various ecumenical 
events also provided for 
growing awareness and 
fraternity with others in 
our community.   It has 
been a real privilege to 
serve in the presence 
of exceptional leaders 
in the Catholic and 
Orthodox Churches, 
and with various leaders 
of the Jewish, Muslim, 
and other faiths, and 
with various ethnic 
groups with whom I was 
privileged to share in 
events.

May I respectfully suggest 

Archbishop-emeritus Stefan Soroka offered the homily 
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that people not waste 
time and energy worrying 
as to who my successor 
will be.  The “BBC” or 
“Baba, Babovi Skazala” 
network is already 
working overtime!  At 
this time, we are blessed 
with very capable and 
very lovable candidates! 
Don’t be worried!  I’m 
not!  I fully trust in the 
Holy Spirit providing the 
best candidate as my 
successor.  The Synod 
will be guided by the 
Holy Spirit as they review 
the candidates which 
will be submitted for 
their discernment. They 
will in turn submit the 
candidates to the Holy 
Father.  I am hopeful 
that the process will be 
timely.

What will I do?  I am not 
totally sure as yet.  I plan 
to live closer to my family 
who live in Winnipeg, 
Manitoba.  I find that I am 
thirsting for being closer 

with family.  Yet, I have 
become comfortable 
with the warmer climate 
of this area and will 
probably escape the 
thirty below winter to 
visit with you here when 
it gets too cold there.  
The challenge for me 
will be NOT to quickly 
fill the empty pages of 
this new chapter of my 
life.  I need to pause and 
to LISTEN to what it is 
Jesus Christ wants of me.  
Where is HE leading 
me?  I expect that I will 
write, give retreats, and 
be engaged in pastoral 
ministry.  But I strongly 
sense that there is some 
larger purpose in all of 
this, which I am not as yet 
privileged to understand.  
I need to sit with Jesus 
in prayer, reassure Him 
of my love for Him, and 
then listen to what he 
will suggest might be the 
manner in which I ‘feed 
the sheep’!

I share your sadness 
at saying good-bye. 
Half of my 36 years of 
priesthood have been 
lived amidst you in this 
archeparchy.  We really 
never say good-bye 
when we remember and 
carry one another in 
prayer.  I will pray for 
you.  Please pray for 
me. Let us entrust one 

another to the maternal 
care and nurture of 
our Blessed Mother.   I 
will rejoice in hearing 
of your continued 
great successes under 
the leadership of the 
Apostolic Administrator, 
Bishop Andriy, and with 
the skills and talents of 
the person who will be 
named as my successor.  
There IS reason for much 
hope and joy!  

I look forward to seeing 
you personally in the 
reception to follow in the 
Church Hall.  I am very 
grateful to the clergy and 
staff who facilitated this 
gathering today, under 
the leadership of Bishop 
Andriy. The production 
of the booklet, the 
prayer cards, and 
a special edition of 
THE WAY are such 
meaningful momentos.  
My heartfelt gratitude 
is offered to those who 
produced them, and to 
all who assisted in the 
preparations of today’s 
special event celebrating 
gratitude.

In love you and I pray 
for you!

God bless you richly in 
ways only He can!  

Посвячення святою водою. (continued on next page)
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Можливо, що 
найбільшим нашим 
життєвим  викликом є 
пристосуватися до змін.  
Однак, це необхідний і 
здоровий елемент життя.  
При кінці Євангелія 
від Йоана ми чуємо як 
Воскреслий Христом 
запитує Апостола Петра 
три рази: «Чи любиш ти 
мене?»  Після третього 
разу Ісус просто 
каже Петрові: «Паси 
мої вівці».  Ісус каже 
Петрові, що прийде час, 
коли його поведуть туди, 
куди він не захоче йти 
(Йо. 21, 17-19).

Цей уривок помагає 
мені зрозуміти, що це 
Ісус Христос провадить 
мене. Ми проголошуємо 
нашу любов до Ісуса.  
Ми дозволяємо Йому 
провадити нас.  Тобто, 
ми просто робимо те, 
що Він каже нам робити.
Я відчував це 
напруження сил у моєму 
серці і в думках все 
моє життя.  Я відчував 
його, коли вирішував 
покинути свою професію 
і присвятити себе 
підготовці до священства. 
Я відчував це, коли 
мені запропонували 
залишити мою активну 
парафію і стати 
А д м і н і с т р а т о р о м 
Архиєпархії в Вінніпегу, 
як Архиєпископа здолав 
серцевий напад.  Я 
відчував це, коли 

отримав пропозицію 
прийняти єпископське 
рукоположення.  Я 
відчував це, коли отримав 
пропозицію очолити 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к у 
Архиєпархію.  Кожен 
раз я відчував 
напруження, бо не хотів 
змін у своєму житті.  Я 
не хотів виходити зі 
свого стану комфорту.  
Я не хотів зрушуватися 
з місця.

Знову і знову я чув 
Ісусове питання: «Чи 
любиш ти мене?»   А 
тоді: «Паси мої вівці». 
Кожна зміна несла 
нові виклики, нове 
зростання, новий досвід 
і дар зустрічі з багатьма 
відданими і люблячими 
людьми.  Я переходив 
в и п р о б у в а н н я 
з р о с т а н н я м , 
дозріванням, освоєнням 
нових навиків і 

отриманням нових 
знань для виконання 
своїх обов'язків.  Моя 
віра переходила 
випробування.  Я 
прийшов до глибшого 
особистого пізнання 
Ісуса спілкуючись з тими, 
кому служив.  Цього 
би не сталося, якби я 
відмовився підкоритися 
заклику Ісуса Христа 
любити Його і пасти 
Його вівці!

І це відбувається 
знову.  Господь збуджує 
моє серце і думку 
запрошуючи мене до 
нового розділу мого 
життя.  Я не наважуюся 
заперечувати Ісусу 
Христу. 

Нам сумно прощатися. 
Я буду тужити за цією 
чудовою Катедрою.  
Я відчуваю сум, що 
треба прощатися з 

вами – людьми, яких 
я люблю, поважаю і 
за яких вдячний.  Ви 
так багато навчили 
мене.  Ви наповнювали 
мене своєю любов'ю і 
підтримкою.   Ви були 
дуже терпеливі до моїх 
недоліків і слабостей, за 
що я вам щиро вдячний. 
Прошу вибачити мене, 
якщо я не виправдав 
ваші сподівання 
у своєму служінні 
вам Митрополитом-
Архиєпископом.  Я  
старався як тільки 
міг.  Єдине про що я 
жалію, що мій рівень 
української  мови не 
відповідав тому, якого 
від мене сподівалися 
і який потрібний.  Я 
надіюся, що доповнив 
той фундамент, який 
заклали мої попередники 
у забезпеченні 

(Продовження на ст. 15)
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натхненної подорожі 
віри для духовенства, 
монашества та вірних 
нашої Архиєпархії.  

Я вдячний моїм братам 
єпископам, моїм 
братам священика і 
дияконам, сестрам і 
всім вірним за радість 
спільної подорожі віри.  
Ми підтримували один 
одного у кращому 
особистому пізнанні 
Ісуса Христа. Разом 
ми плекали Його святу 
Церкву.  Особлива 
подяка нашим  відданим 
працівникам Канцелярії, 
які полегшували 
мені здійснення мого 
служіння і проводу.  
Ми зібралися разом 
як одна родина Божа 
і з радістю виконували 
нашу роботу.  

Я впевнений в 
м а й б у т н ь о м у 
Архиєпархії.  На мого 
наступника є дуже гідні 
кандидати. У вересні 
Синод Українських 
Католицьких Єпископів 
прийме рішення щодо 
кандидатів, яке буде 
передане Святішому 
Отцю для призначення 
наступника. Пам'ятайте, 
що процесом керує 
Святий Дух. Не 
хвилюйтеся даремно 
щодо наступника. 

Я зрозумів, що спраглий (Продовження на ст. 15)

близькості з родиною, 
тому переїжджаю у 
Вінніпег, в Канаду.  Я 
зроблю перерву, щоб 
прислухатися й вирішити, 
чого Господь хоче від 
мене у цьому новому 
розділі мого життя.  Я 
буду давати реколекції, 
писати і здійснювати 
пасторальне служіння.
  
Я розділяю ваш сум 
з приводу прощання. 
Половина мого 
тридцяти шестилітнього 
священства припала 
на служіння у 
цій Архиєпархії.  
Насправді, ми ніколи 
не прощаємося, якщо 
пам'ятаємо один про 
одного в молитві.   Я 
буду молитися  за вас. 
Прошу вас, моліться 
за мене. Довірмо 
один одного люблячій 
опіці нашої Пречистої 
Матері.  Коли в Вінніпегу 
буде дуже вже зимно, я 
буду втікати до вас на 
відвідини.

З радістю продовжу 
розмову з вами 
на перекусці в 
Катедральному залі.  Я 
люблю вас.
Нехай Господь щедро 
благословить Вас 
лише Йому відомими 
шляхами!

Слава Ісусу Христу!
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Єпископ Андрій Рабій під час Молебню до Матері Божо¿ 
10 червня 2018 р. вітає і дякує Архиєпископу-Емериту 

Стефану Сороці çа його служіння 

 
Today we are gathered 
here for a very special 
reason – to pray 
to our Lord and the 
Blessed Mother with our 
Archbishop Stefan for his 
many years of service 
at the Archeparchy 
of Philadelphia. 
Unfortunately, we 
are also here to say 
farewell to him. A lot of 
great words were said 
today by Bishop John. 
Metropolitan Stefan said 
a lot in his reflection on 

Єпископ Андрій Рабій

his journey of life here 
with us.

However, I would like to 
share with you something 
that may summarize it all 
for us. When we travel, 
we concentrate on 
seeing as many things 
as possible, take pictures 
of sceneries and meeting 
new people. But it is only 
after we get home, we 
can actually sit down 
and start reflecting about 
what kind of journey I 

had, what I did actually 
see and how I can 
understand and use it 
in my future endeavors. 
I think this is exactly 
what we are doing here 
right now. I am sure this 
is the moment for the 
Archbishop too.

He spent seventeen 
years with us.  It is years 
we are talking about. It 
is time we are talking 
about. As we already 
know, time is one of 

those most precious gifts 
of God we are given. 
You cannot make it up. 
You cannot go back in 
time. Archbishop Stefan 
has given us seventeen 
years of his life to be with 
us. Archbishop Stefan 
has already said many 
things, which are in fact 
his conclusions upon 
the journey that he took 
for 17 years being with 
us as our Archbishop. 

(continued on next page)
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Seventeen years is a 
long time.

At the entrance to 
the Cathedral, you all 
received this booklet – 
Celebrating 17 Significant 
Events of Archbishop 
Emeritus Stefan Soroka’s 
17 Years of Service 
in the Archeparchy of 
Philadelphia with his 
wonderful picture on the 
first page of it. If you go 
thru the booklet page by 
page, we have there 17 
events commemorating 
the 17 years that he spent 
with us. These events 
are Archbishop Stefan’s 
accomplishments but, by 
no means, they are the 
only accomplishments 
or only things that he 
did. These are only 
scrapings off the top. 
There is so much that 
the Archbishop has done 
for our Philadelphia 
Archeparchy, for priests, 
for you – the faithful, 
who are present here 
and many of those who 
could not come.

This is only the first part 
of the book that we 
wanted to publish. The 
second part that is not 
here, is about what the 
Archbishop discovered; 
what he experienced 
and what he has learned 

Єпископ Андрій Рабій під час Молебню до Матері Божо¿ 
10 червня 2018 р. вітає і дякує Архиєпископу-Емериту 

Стефану Сороці çа його служіння 

from these experiences 
in the life journey. In the 
booklet, we have only 
facts. However, there 
is so much more that 
happened behind these 
facts that we do not even 
realize.

One thing that we all 
can say, especially us 
auxiliary bishops and 
priests who worked with 
the Archbishop all this 
time, that we learned at 
least three things about 
the Archbishop. First, he 
is an excellent example 
of what a father is, a 
spiritual father who 
loves his Church. He did 
not care much about 
himself, and he worried 
more about us. He 
worried about priests, 
each individually and 
as a group. He worried 
about each and every 
parish he had under his 
care. He wanted to help! 
He cared! He loved! And 
we were able to see it all 
by the way he talked to 
us and by the way did 
things. He did it all!

The second thing 
we learned from the 
Archbishop is to aim 
high. He never did things 
mediocre. For him, it 
is performing tasks in 
a most excellent way 

possible. Perfection was 
an attached characteristic 
to all he did.

The third thing is that 
everything what he 
planned, did and 
accomplished, the 
Archbishop has shown 
his full confidence and 
hope on the will of 
God and intercession 
of the Blessed Mother. 
Whenever something 
was to be done, he 
would say, “Let it be 
done with God’s will”. 
Whenever something is 
accomplished, he would 
leave it to God, “For His 
greater glory”. And we 
certainly can see that 
God helped him during 
these 17 years.

Today we can measure 
17 years as a long or 
a short time. But it does 
not matter. What matters 
is what happened during 
those 17 years. When 
Archbishop Stefan came 
to our Archeparchy, we 
all noticed his crest or 
coat of arms. If you look 
at it, you noticed that on 
the bottom of the crest, it 
says, “One Who Serves”. 
We can all attest that the 
Archbishop fulfilled that 
what he declared. He 
served the Archeparchy. 
He was not only our 

(continued from previous page)

leader, but he also served 
and he served us well. 
He served our Lord very 
well. This is something we 
can count in as another 
accomplishment that we 
need to follow and live 
up to.

Today is a very special 
day. There were and will 
be many words being 
said in gratitude and 
acknowledgment. To it, 
I would like to add the 
words from Archbishop 
Christophe Pierre, 
Apostolic Nuncio to the 
United States of America.
 
May 30, 2018

Your Excellency,

As the Apostolic 
Nuncio, the personal 
representative of 
the Holy Father to 
the United States, I 
wish to express the 
spiritual closeness, 
gratitude and 
best wishes of 
His Holiness Pope 
Francis as you gather 
with members of the 
flock to celebrate 
the many graces and 
blessings bestowed 
upon you and those 

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

entrusted to your 
care during your 
years of dedicated, 
pastoral service in 
the Vineyard of the 
Lord.

For many years, 
you have exercised 
your ministry as one 
who came not to be 
served but to serve 
(Mt 20:28; Mark 
10:45) and have 
been an icon of 
Christ, who humbled 
Himself to wash the 
feet of His disciples. 
As a bishop, you 
have made Christ 
present in the midst 
of His flock, bringing 
to your people the 
sacraments, his 
life-giving Word, 
His grace and the 
gentle yoke of His 
law. Having been 
loved first by Christ, 
you have carried 
out your duties as a 

response to the love 
you have received as 
an amoris officium.

As you begin this 
new stage of your 
life and ministry, 
undoubtedly, the 
figure of Christ the 
Deacon will become 
more prominent. You 
will serve the Church 
in a different way, 
strengthening the 
bonds of communion 
and making yourself 
generously available 
in teaching, 
sanctifying, and 
shepherding the 
flock, relying on 
the wisdom and 
experience you have 
received as gifts 
from the Lord.

Grateful for your 
many years of service 
and for all that you 
have done to build 
up the Church, I 

commend you to 
the great Mother 
of God, offering 
my own prayerful 
best wishes on this 
occasion and remain 
sincerely yours in 
Christ, His Eminence 
Christophe Pierre, 
Apostolic Nuncio.
 
On behalf of the entire 
Archeparchy, all priests, 
Sisters and the faithful 
here present, dear 
Archbishop Stefan, 
please know that as 
you happen to leave 
the Archeparchy of 
Philadelphia that it will 
always remain your 
home. The doors of our 

Cathedral, Archbishop’s 
residence and all our 
parishes will always 
remain open for you. 
You will be a most 
welcome guest in our 
Archeparchy. But not 
only as a guest, you are 
one of us, a part of the 
Archieparchial family.  
May the good and 
loving Lord bless your 
continued ministry in 
Christ’s beloved Church!    

Most Rev. Andriy 
Rabiy
Apostolic Administrator 
for the Archeparchy of 
Philadelphia

Три покоління архиєре¿в 
Філадельфійсько¿ Архиєпархі¿

(справа наліво: Архиєпископ Емерит 
Стефан Сорока, Архиєпископ Емерит 
Степан Сулик, Єпископ Андрій Рабій, 

Апостольський Адміністратор для 
Філадельфійсько¿ Архиєпархі¿)
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Блаженніший Святослав подякував Митрополитові Стефану (Сороці) 
çа жертовне служіння на престолі Філадельфійсько¿ митрополі¿

Середа, 13 червня 2018 
p.

Глава і Отець УГКЦ 
Блаженніший Святослав 
привітав Архиєпископа 
і Митрополита 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о г о 
Стефана (Сороку) із 
завершенням каденції 
його служіння та виходом 
на емеритуру.

З цієї нагоди у 

Ф і л а д е л ь ф і й с ь к і й 
митрополії в неділю, 10 
червня, було відслужено 
подячний молебень до 
Матері Божої за віданні 
роки служіння владики 
Стефана.
“Бажаю особисто та від 
імені Синоду Української 
Г р е к о - К а т о л и ц ь к о ї 
Церкви щиро подякувати 
Вам за жертовне — 
упродовж сімнадцяти 
років — служіння на 

престолі Філадельфійської 
митрополії Української 
Г р е к о - К а т о л и ц ь к о ї 
Церкви. Передусім 
складаю вдячність 
милосердному Господу, 
який, покликавши Вас на 
цей відповідальний уряд, 
обдарував множеством 
своїх благодатей, які 
Ви щедро примножили 
у своєму служінні”, — 
зазначив у листі до 
владики Стефана (Сороки) 

Предстоятель УГКЦ.

Глава Церкви 
впевнений, що історія 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
митрополії назавжди 
запам’ятає і плекатиме 
тверде переконання: щоб 
зберегти себе як Церкву 
в непростих умовах 
еміграції — потрібно 
вміти бути собою. На 

(Продовження на ст. 22)
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його думку, владика 
Стефан (Сорока) показав 
на власному прикладі, як 
потрібно підтримувати 
тісний зв’язок із матірньою 
Церквою в Україні.
“Ви були чи не найбільшим 
жертводавцем і постійним 
ревнителем відновлення 
діяльності Греко-
Католицької Церкви на 
Батьківщині. Завдяки 
Вашій допомозі ми 
втішаємося десятками 
відновлених церков, 
монастирів, каплиць, в 
яких довіку лунатиме 
молитва за жертводавців”, 
— переконаний Глава 
Церкви.

Він додав, що йому важко 

Блаженніший Святослав подякував Митрополитові Стефану (Сороці)...

оминути увагою активну 
участь владики Стефана 
(Сороки) у діяльності 
Синоду Єпископів УГКЦ 
та безумовний авторитет 
серед владик, що сприяло 
прийняттю багатьох 
важливих рішень для 
добра нашої Церкви.

“Дякую Вам за весь 
Ваш труд, молюся, щоб 
Ваше подальше служіння 
було благословенним і 
мирним, але воднораз 
прохаю Вас: діліться 
своїм великим життєвим 
та адміністративним 
досвідом зі своїм 
наступником. Вірю, що у 
Вашій особі він знайде 
доброго порадника 

і ревного молільника 
за успішний розвиток 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
митрополії”, — подякував 
Блаженніший Святослав.
Нагадаємо, що 29 
листопада 2000 року 
Іван Павло II призначив 
єпископа Стефана 
(Сороку) Архиєпископом 
і Митрополитом 
Філадельфійським УГКЦ. 
А 27 лютого 2001 року 
чин введення владики 
Стефана (Сороки) на 
митрополичий престол 
Філадельфії здійснив 
Верховний Архиєпископ 
Любомир Гузар. 16 квітня 
2018 року Папа Франциск 
прийняв зречення владики 
Стефана (Сороки) з 

уряду Архиєпископа 
і Митрополита 
Філадельфійського і 
призначив Апостольським 
а д м і н і с т р а т о р о м 
вакантного осідку 
владику Андрія Рабія, 
д о т е п е р і ш н ь о г о 
є п и с к о п а - п о м і ч н и к а 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
архиєпархії.

Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua/news/ 
blazhennіshiy_svyatoslav_
podyakuvav_mitropolitovі_
s t e f a n u _ s o r o t s і _ z a _
zher tovne_s luzh іnnya_
na_prestolі_fіladelfіyskoi_
mitropolіi_83085.html

22-ого червня ц.р. на святочний обід -Працівники Канцелярі¿ 
подякували Архиєпископові- емеритові Стефанові. 

(продовження ç попередньо¿ сторінки)



Запрошуємо усіх на відпуст до Слотсбурґу, штат Ню Йорк 
11-12 серпня çа участю Блаженнішого Святослава та 

Кардинала Долана ç Ню Йорку!
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Верховна Рада Лицарів Колумба фінансово підтримала 
щорічну молитовну  Марійську Прощу в Централі¿, Пенс. 
Філадельфія, Пенс. 
– У неділю, 10 червня 
2018 р.,  під час 
прийняття на честь 
Архиєпископа-Емерита 
Стефана Сороки за 
роки його служіння й 
проводу Українською 
К а т о л и ц ь к о ю 
А р х и є п а р х і є ю 
Ф і л а д е л ь ф і ї , 
представник від 
Верховної Ради Лицарів 
Колумба зробив 
особливу заяву. 
Генеральний Секретар 
Michael J. O’Conner, 
Esq., який походить 
з Фраквілл, передав 

В с е ч е с н і ш о м у 
П р о т о п р е с в і т е р у  
Михайлові Гатско 
чек на суму 15 000 
дол. на підтримку 
щорічної молитовної 
Прощі в церкві Успіння 
Пресвятої Богородиці 
в Централія, Пенс.  
Проща відбувається в 
останню неділю серпня.  
Отець Гатско є також 
парохом церкви Петра 
й Павла в Маунт 
Кармель, Пенс.
У листі від Верховного 
Лицаря Карла А.  
Андерсона, з яким 
був переданий чек, 

говориться,  що Лицарі 
Колумба з радістю 
підтримують цю гідну 
молитовну ініціативу, 
яка була започаткована 
на пропозицію 
Б л а ж е н н і ш о г о 
Патріарха Святослава 
Шевчука.
 У листі також зазначено, 
що  вони особливо раді 
передати цю пожертву 
в пошанування  
Високопреосвященного 
Стефана Сороки, 
М и т р о п о л и т а -
Архиєпископа Емерита, 
як прояв високої 
поваги до нього  Братів 

Лицарів. «Ми просто 
бажаємо висловити 
наше захоплення 
А р х и є п и с к о п о м 
Сорокою і просити, щоб 
ви згадували наш Орден 
у своїх молитвах перед 
історичною іконою 
Матері Божої у вашій 
парафії».  
Цього року молитовна  
Проща на вшанування 
Успіння Пресвятої 
Богородиці відбудеться в 
неділю, 26 серпня 2018 
р.  в Централії, Пенс. 
.  

Підпис до фотографії:
Пан Лицар Michael J. O’Conner, Esq.,  , Генеральний Секретар Лицарів Колумба (другий зліва), з 
Архиєпископом-Емеритом Стефаном Сорокою, передає отцеві Михайлові Гатско чек на суму 15 000 
дол. від Верховної Ради Лицарів Колумба на підтримку щорічної молитовної Прощі в церкві Успіння 
Пресвятої Богородиці в Централія, Пенс., яка відбудеться в неділю, 26 серпня 2018 р.  Офіційні 
представники від Пенсильванської Ради Лицарів Колумба присутні при врученні:  Sir Knight George R. 
Koch, PSD, FM, KHS, Sir Knight Wayne S. Freet, Vice Supreme Master, PSD, FM and Sir Knight Sean M. 
Connelly, Sr., Master.
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A Call to Prayer 
Sunday, August 26, 2018 

Assumption of the 
Blessed Virgin Mary 

Ukrainian Catholic Church 
2 Blocks North of Route 42 

Centralia, Pennsylvania 
 
 
 

 
12 Noon Divine Liturgy 
Bishop Andriy Rabiy celebrant 
 
1:30 – 3:30 PM:  Confessions Available 
 
2:00 PM:  Living Holy Rosary 
 
3:00 PM Akafist to the Mother of God 
 
4:30 PM: Candlelight Procession 
with Icon of Our Lady of Pochaiv 
followed by Moleben to the Mother of God 

 
Prayers for Healing and Anointing of the Faithful 

Veneration of the Icon of Our Lady of Pochaiv 

 

All are Welcome! 

Відпуст у Сентралія, штат Пенсильванія, буде у неділю, 
26 серпня! Запрошуємо усіх!
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,,ØЛßХ” в липні перебуватиме 
у літній відпустці.

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

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

www.ukrarcheparchy.us

Конференція дяків, диригентів та співців 
органіçовується Патріаршою Літургічною 
комісією на жовтень 2018 року. Цікава 
програма, обмін досвіду та нові çнайомства.

Запрошуємо реєструватися!
https://ugccmusic.com
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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: 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.

League of 
Ukrainian 
Catholic 

Convention 
will be held in 
Buffalo, NY 

The 79th  Annual 
Convention will be 
held October 5-7, 
2018. Friday will 
include registration, 
annual meeting and 
a Welcome Party. 
Saturday will begin 
with a Panachyda 
service for deceased 
LUC members 
followed by a 
workshop by Sophia 
Schurr. The afternoon 
will include a Buffalo 
History Tour boat 
ride and lunch at 
Dnipro Ukrainian 
Cultural Center. A 
banquet will be held 
in the evening at the 
Hyatt Place. Sunday 
Liturgy at St. Nicholas 
will be followed by 
a Brunch sponsored 
by the St. Nicholas 
Kitchen Ladies.

Any questions may 
be directed to 
Michelle Michalow at 
mjmichalow@gmail.
com.

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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84th Annual Ukrainian Seminary Day Will Be Held Sunday, July 29;
Hierarchical Divine Liturgy will be Celebrated at 11:00 A.M. 

 
 Minersville, PA.--The 
84th Annual Ukrainian 
Seminary Day will be held 
Sunday, July 29th at St. 
Nicholas Church Picnic 
Grounds in Primrose 
(just outside Minersville), 
Schuylkill County, Pa. 

This year the annual 
event, sponsored by 
the 12 parishes and 
faithful of the South 
Anthracite Deanery 
under the leadership of 
their respective pastors, 
will feature an Exhibition 
and Demonstration 
of Ukrainian Crafts 
including Cross Stitch,  
Pysanky and the Writing 
of Icons.   Also new 
entertainment for this 
year’s celebration of 
Ukrainian heritage and 
culture is the vocal group 
“Spiv Zhyttya” (Living in 
Song), from Washington, 
DC performing 
Traditional and Classical 
Ukrainian Songs.

A Hierarchical Divine 

Liturgy will be celebrated 
by Bishop Andriy Rabiy, 
Apostolic Administrator 
of the Ukrainian 
Catholic Archeparchy of 
Philadelphia and clergy 
of the deanery at 11 a.m. 
in the air-conditioned St. 
Nicholas Hall.

From 11:30 a.m. to 1:00 
p.m., radio station WPPA 
1360 will broadcast a 
live polka program from 
the picnic grounds 

A concert and dance 
program by the Kazka 
Ukrainian Folk Ensemble, 
will be presented in the 
open air band pavilion 
in the afternoon from 
1:00 p.m. to 3:00 p.m. 
 
Polka music will be 
provided by the John 
Stevens' Doubleshot 
Orchestra from 4 p.m. to 
8 p.m.

Besides the addition 
of the Exhibition and 
Demonstration of 

Traditional Ukrainian 
Crafts including Cross 
Stitch, Pysanky, and the 
Writing of Icons,  there 
will also be an exhibit 
and presentation by Mr. 
Michael Buryk on the 
work of world-famous 
local artist the late Nick 
Bervinchak.  
 
A theme basket auction, a 
variety of vendors selling 
traditional Ukrainian and 
Eastern European items, 
a Pysanky demonstration 
with classes for the 
youth in attendance and 
exciting games for the 
kids will be part of the 
day's festivities
 
Pyrohy, holubtsi, kobasa, 
halushki, home-made 
soups, home-made cakes 
and pastries, together 
with traditional American 
fare and beverages will 
also be available to whet 
the appetites of young 
and old alike.

Admission and parking 
are free.  Buses are 
welcome.

St. Nicholas Picnic Grove 
and Hall are located 
on Route 901 one mile 
north of Minersville in 
the village of Primrose, 
Schuylkill County, Pa. 
(GPS locator: 855 
Sunbury Road, Pottsville, 
Pa.)

From 1985 through 
2015, Ukrainian 
Seminary Day has raised 
more than $885,000 for 
the financial support of 
St. Josaphat Ukrainian 
Catholic Seminary, 
adjacent to the campus 
of The Catholic 
University of America in 
Washington, D.C.   

Plan now to attend 
this 84th celebration 
of faith, spiritual and 
cultural heritage in the 
anthracite coal region 
of Pennsylvania, home 
of the first Ukrainian 
Greek Catholic Church 
in America.

For more information 
visit the Ukrainian 
Seminary Day Facebook 
page at:  https://
www. facebook.com/
UkrainianSeminaryDay/

Bishop Andriy 
Rabiy

“Spiv Zhyttya” (Living in Song)
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Mother’s in Prayer Meeting 
in West Easton, PA

Iryna Dorosh, Mother’s  in prayer 
representative, met with members of 
Holy Ghost Church in West Easton 
on Sunday June 10 to help facilitate 
a chapter of Mother’s in Prayer in the 

Lehigh Valley. 

29 липня - День Семінарі¿ - Укра¿нський Фестиваль у Промроуç 
(Майнерсвил), штат Пенсильванія! Запрошуємо всіх!
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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/

Наша Архиєпархія має власний магазин 
Byzantine Church Supplies на нижньому поверсі 
канцелярії. Там можна придбати все для церкви 
- книжки (в українській та англійських мовах), 
релігійна література для дітей, Святе Письмо, 

свічки, ладан, престольні речі, ризи, ікони, тощо. 
Завітайте до магазину, дзвоніть (215.627.0660) 

або пишіть byzsupplies@yahoo.com. Пані 
Мирослава Демків радо допоможе Вам! 

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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87th Annual Pilgrimage to the Mother of God 
- Sisters of the Order of Saint Basil the Great

Please join us for this year's 87th Annual Pilgrimage honoring 
the Mother of God which will be held on Sunday, September 30, 
2018 on the grounds of the Motherhouse of the Sisters of Saint 
Basil the Great in Fox Chase Manor, PA.  The theme of this year's 
Pilgrimage is "Let my prayer rise like incense before you; a call to 
personal and communal prayer."

The day begins with the opportunity for confession starting at 
9:00 am.  A Divine Liturgy will be celebrated at 11:00 am by 
Ukrainian Catholic Hierarchy of the United States and clergy.   
The homilist for the Divine Liturgy and Moleben will be Bishop 
Venedykt Aleksiychuk from the Ukrainian Catholic Eparchy of 
Saint Nicholas in Chicago.  Lunch will be available afterwards, 
featuring traditional Ukrainian food.  The day will conclude with a 
prayer service (Moleben) at 4:00 pm at the Grotto.

Special programs on prayers

For further information, please call 215-379-3998 ext. 17 or visit 
the Sister's website at www.stbasils.com or on Facebook at www.
facebook.com/pages/Sisters-of-the-Order-of-St-Basil-the-Great-
Jenkintown-PA/280623061977867?fref=ts. 

Liebhaber Family visiting the 
“Treasury of Faith” Museum on 

June 8, 2018

Museum (p): 215-627-3389
E-mail: tofmuseum@ukrcap.org

Visitors to the 
“Treasury of Faith” 

Museum

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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Anyone who is or might be interested 
in becoming a deacon! До уваги хто є 
дияконом або хоче бути дияконом у 

нашій Архиєпархі¿!

An Eastern Deacon 
Congress, sponsored 
by the Eastern Catholic 
(Arch)eparchies in 
the United States will 
be held in Scranton, 
Pa. Thursday Sept. 
20-through Saturday 
Sept. 22. This is 
an opportunity for 
deacons and their 
wives, prospective 
diaconal candidates 
and their wives, men 
of your parishes who 
would want to learn more about the diaconate, 
and our clergy to come together to learn more 
about the diaconate and formation programs that 
are available in the Eastern Catholic Churches.

The Diaconate in the 
Eastern Catholic Churches
September 20-22, 2018

St. Mary Byzantine Catholic Church 
310 Mifflin Avenue, Scranton, PA 18503

Cost: $200 per person ($250 per couple)
Local Accommodations available for $90 per 

night. All meals and materials included.

This three-day Congress on the Diaconate in the 
Eastern Catholic Churches will be an opportunity 
for those serving in, preparing for and supporting 
diaconal ministry in our churches to come together 
for a time of fellowship and formation across the 
jurisdictions!

THIS EVENT IS IN HONOR OF THE 50th 
ANNIVERSARY OF THE RESTORATION OF THE 
PERMANENT DIACONATE IN THE UNITED 
STATES

For further detailed information see the following: 
http://easterndeaconcongress.com
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Підтримаймо утвердження нашо¿ Церкви на Волинській çемлі 

 
 Сто сімдесят 
років тому Українська 
Г р е к о - К а т о л и ц ь к а 
Церква на Волині була 
брутально знищена 
московською царською 
владою, яка на початку 
19 століття окупувала 
ці терени. І лише в 
наш час, коли Україна 
намагається повернути 
собі повноцінну 
н е з а л е ж н і с т ь , 
відбувається поступове, 
але невпинне 
повернення нашої 
Церкви на свої втрачені 
під займанщиною 
території. 

Поступово в різних 
містах Волині 
з о р г а н і з о в у ю т ь с я 

парафії. Ці перші 
паростки розвою нашої 
Церкви є фінансово і 
матеріально слабкими, 
але їхня віра й надія 
на Боже Провидіння 
творять чуда. 

У 2006 р. була 
зареєстрована перша 
г р е к о - к а т о л и ц ь к а 
громада Вознесіння 
Господнього у м. 
Дубно Рівненської 
області. Сьогодні ця 
порівняно нечисельна 
парафія нараховує 
140 чоловік. Але їхні 
досягнення вражають. 
За цей час вони 
побудували дерев’яний 
храм, парафіяльний 
будинок і облаштували 

прицерковну територію, 
де інсталювали 
Хресну Дорогу, 
встановили пам’ятні 
знаки комуністичним 
Голодоморам в Україні 
та Небесній Сотні. 
Сьогодні цей храм і 
прилегла територія 
стали справжнім 
місійним центром міста 
Дубно. 

Для закріплення своїх 
досягнень у духовному 
і моральному поступі 
громади і міста в 2013 
р. при парафії був 
створений благодійний 
Фонд «Карітас-
Дубно», завданням 
якого стала підтримка 
дітей знедолених і з 

особливими потребами: 
дітей інвалідів, дітей 
з кризових сімей та 
дітей сиріт, а в даний 
час особливо дітей, 
батьки яких загинули на 
війні на Сході України. 
Для них організовують 
різноманітні духовні й 
навчальні програми, 
творчі майстерні, 
безкоштовні табори, які 
провадять волонтери. 

1. Ф о н д 
започаткував акцію 
«Шкільний портфелик», 
яку проводить у серпні 
перед початком 
навчального року. Вона 
полягає у зборі коштів 

(Продовження на ст. 35)
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для укомплектування 
шкільного портфеля 
для школярів з 
м а ло з аб е з п е ч е н и х 
сімей, в яких є 80 дітей. 
2. Благодійну акцію 
«Святий Миколай іде до 
дітей» проводять у грудні 
також серед дітей-сиріт, 
дітей-інвалідів, дітей з 
дитячих будинків. Усього 
цим проектом охоплено 
300 дітей. 
3. А перед 
Великоднем проводять 
акцію «Великодній 
кошик». Взагальному 
лише на ці доброчинні 
проекти їм потрібно 
зібрати 130 760 гривень 
(приблизно 5,000 дол.) 
Цього року молодь 
парафії започаткувала 
проект: «У пошуках 
талантів». Його мета 
не лише виявити 
і розвинути дитячі 
таланти, але й дати 
зрозуміти дітям, що Бог 
любить їх, і тому наділяє 
талантами, якими вони 
покликані ділитися з 
людьми. Для здійснення 
цього проекту парафії 
треба зібрати 38 116 
гривень (приблизно 
1,500 дол.)

Бажаючих долучитися 
до цих програм 
було так багато, що 
гостинна парафія уже 
не могла вмістити всіх. 
Щоб охопити всіх 
охочих, небайдужі люди 
помогли парафіяльному 

Підтримаймо утвердження нашо¿ Церкви на Волинській çемлі

Фонду викупити 
просторе приміщення, 
яке, однак, перебуває 
в занедбаному стані. 
Воно потребує значних 
вкладень в ремонт 
і на облаштування 
різними засобами (а 
це 113 625 гривень, 
або приблизно 4, 400 
дол.) для ефективного 
використання під 
духовні й виховні 
програми парафії та її 
Фонду. Усі ремонтні та 
відновлювальні роботи 
парафіяни і члени Фонду 
розпочали робити 
своїми силами. Але 
Фонду найперше вкрай 
необхідна фінансова 
допомога на придбання 
будівельних матеріалів. 
Тому вони разом зі 
своїм парохом церкви 
Вознесіння Господнього 
о.Романом Бобесюком 
звертаються до 
сердечних жертовних 
людей з проханням 
помогти їм зібрати 
необхідні кошти. За 
їхніми скромними 
п і д р а х у н к а м и 
вони потребують 
щонайменше 150 000 
гривень (приблизно 
5,800 дол.) на самі 
необхідні будівельні 
матеріали, як от цемент, 
шпаклівка, клей, фарби. 
Закінчення ремонту є 
пріорітетом на даний 
час.

Парох церкви отець 

Роман просить не 
залишатися байдужими 
до їхніх потреб і не дати 
перерватися місійному 
проекту Фонду: «Бог 
багатий милосердям», 
щоб обездолені діти 
не відчули ще раз, 
що вони відкинуті й 
занедбані. Простягнути 
руку помочі цим дітям 
в Україні – означає 
докластися до розвою 
нашої Церкви на цих 
теренах і забезпечити 
майбутність Української 
Держави. 

 Це є дуже 
поважний і потрібний 
проект, який 
дуже допоможе у 
встановленні і розвитку 
діяльності нашої 
Церкви в регіоні. Було 
б прекрасно зібрати 
принаймі 5 800 доларів 
на закінчення ремонту і 
можливо на закупівлю 
меблів та необхідних 
речей для цього центру.

Усі пожертви на ці 

проекти Фонду в м. 
Дубно при парафії 
Вознесіння Господнього 
можна надсилати на 
адресу Канцелярії 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії (810 
North Franklin Street, 
Philadelphia PA 
19123). Просимо чеки 
виписувати на Special 
Needs in Ukraine, ç 
поміткою: м. Дубно. 
На всі пожертви буде 
видаватися довідка про 
відтягнення від податків. 
Якщо Ви хочете 
допомагати Карітас-
Дубно на постійній 
основі і напряму, прошу 
надіслати повідомлення 
на ukrmet@ukrcap.org i 
вишлю інформацію.

Наперед дуже вдячний 
Вам за час, доброту та 
щедрість!
 
+Андрій
А п о с т о л ь с ь к и й 
Адміністратор для 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії

(продовження ç попередньо¿ сторінки)

(Продовження на ст. 35)
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Архиєпископ Емерит Стефан 
Сорока очолив відпуст у 

монастирі отців Василіян у 
Ґлен Ков, Ню Йорк
24 червня, 2018 p.

Photos: http://osbm.org.ua/index.php/2014-11-
26-09-44-45/novyny-provintsii/4368-vidbulasia-
proshcha-do-vasyl i ianskoho-monastyria-sv-
yosafata-u-hlen-kovi-ssha

У вівторок, 19 червня, члени Пласту з Філадельфії зустрілися з 
Архиєпископом-Емеритом Стефаном Сорокою, щоб попрощатися 
особисто.  Під час візиту згадували про минулі спільні зустрічі й 
відвідини в таборах, колядування в резиденції єпископів, участь у 
спільних відзначеннях та інших заходах, що відбувалися в Українському 
Освітньо-Культурному Центрі в Філадельфії. Це була радісна зустріч 
з теплим обміном думками й почуттями, зі взаємними побажаннями 
всього найкращого.

+Iryna Kurpel, 
beloved mother 
of Father Yaroslav 
Kurpel fell asleep in 
the Lord in Ukraine 
on June 18, 2018. 
She was 89 years 
old having been 
born March 1, 
1929.  Funeral 
services were on 
June 20, 2018. 
Eternal Memory!

Iрина Курпель. 
Померла в Украіні 
18 червня 2018 
р. Народжена 1 
березня 1929 року. 
Тяжко мучилася. 
Мала 89 років. 
Похорон 20 червня 
2018 року.  Вічная 
пам’ять!

Пласт



Swarthmore, PA
“Gourmet Pierogies Are Back” – 

Orders Now Being Taken! 
 
We are offering the following special varieties: Buffalo Chicken,  
Cheese Steak, Kielbasa & Sauerkraut, Sauerkraut  
 
Order yours by Sunday, July 8th and pickup on Friday, July 13th, 
unless other arrangements have been made.  Please place your 
order by calling our parish office at (610) 544-1215 or send us 
an email at HMBChurch@verizon.net.  All pickups are made in 
the Parish Hall located at 900 Fairview Road in Swarthmore/
Ridley Township. Thanks for your support!

Fr. Nestor Iwasiw Celebrates 25th Anniversary of Priesthood
On June 6 2018, Fr. Nestor Iwasiw Pastor 
of Saint Cyril’s and Methodius Ukrainian 
Catholic Church in Olyphant, PA, 
celebrated the Divine Liturgy in honor of 
his 25th anniversary of his ordination into 
the priesthood.  Photo left to right: Eileen 
Kushner, Jackie Hunt, Dorothy Zinsky, 
Fr. Nestor Iwasiw  Pastor of Saint Cyril‘s 
for the past nine years, Helen Pagnotti, 
Michaelene Davis, Julie Hunt, Lauren Telep.  
Second row left to right unfortunately 
hidden faces (Marcella Gawron, Dorothy 
Chesik, Carol Chesik, and John Nasevitch, 
Leo Danylak and Glenda Marcinko.  The 
parish celebration dinner was held on June 
24, 2018.
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 Цвинтар св. Андрія у Баунд Бруку, Н.Дж.

Владика 
Андрій з 
о. Юрієм 
Сільником, 
о. Іваном 
Туриком 

(Перт Амбой), 
о. Андрієм 
Дудкевич 

(Пасейк) та 
о. Орестом 
Кундеревич 

(Менвил і Ню 
Бронсвік).
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Святий Володимир і Хрещення Русі-Укра¿ни

Блаженніший Святослав, 
Глава Української 
Г р е к о - К а т о л и ц ь к о ї 
Церкви, колись сказав 
про Хрещення України: 
«Хрещення у водах 
Дніпра, подібно до 
Ісусового Хрещення в 
Йордані, знаменувало 
новий етап духовного 
зростання нашого 
народу. Ця подія 
зумовила також 
великий цивілізаційний 
поступ нашого 
народу, який увійшов 
у коло європейських 
християнських народів. 
Крім цього, Київ 
став центром 
Церкви, як колись 
Єрусалим – центром 
Церкви апостолів, 
тож невипадково 
християнство на 
наших землях названо 
«київським». Наш 
народ і його держава 
є спадкоємцями 
християнської цивілізації 
Київської Русі-України, 
що була свого часу 
однією з найбільш 
могутніх і культурних 
країн Європи.
В основу свого 
національного і 
державного буття 
Володимир поклав 
Божий Закон, який 
сформував моральні 
підстави княжої та вічевої 

влади, законодавства 
«Руської правди». 
Божа Премудрість 
засяяла на Київських 
горах, збудувавши 
собі дім у храмі Святої 
Софії в стольному 
Києві та проявивши 
свою благодатну дію в 
подвижницькому житті 
преподобних Антонія і 
Теодосія та інших Києво-
Печерських чудотворців, 
а відтак – тисяч святих 
і праведних, що їх дала 
українська земля аж 
до новомучеників ХХ 
століття».

  Глибоко духовні  
слова молитви Святого 
Володимира, які він 
промовляв у день 
хрещення Русі України, 
відлунюють сьогодні і в 
нас, спадкоємців його 
хрещення:
 «Христе-Боже, що 
сотворив небо і землю! 
Споглянь на нових людей 
цих і дай їм, Господи, 
пізнати Тебе, істинного 
Бога, як пізнали Тебе 
християнські країни. 
Утверди в них правильну 
й непохитну віру і мені 
поможи, Господи, проти 
диявола, щоб переміг я 
хитрощі його, надіючись 
на Тебе і Твою силу». 
Княгиня Ольга і князь 
Володимир не тільки 

змінили курс історії, 
вводячи Русь у золоту 
епоху розвитку, але 
і самі, з прийняттям 
Хрещення  істотно 
змінили свій спосіб життя 
і дії. 

Бо в основі християнства 
діють інші принципи. Не 
«Я» зі своєю владою і 
славою і ненасиченим 
задоволенням власних 
амбіцій та задоволень,. 
Але акцент переходить 
з «Я» на «Ти», на 
«Ви», на «Ми», - іншим 
словом на «Народ». 
Християнська влада діє 
на добро Народу, на 
його захист, на його 
добробут. Це влада, яка 
набирає забарвлення 
служіння. Поки є 
служіння народові, є 
мир, розвиток, злагода. 
Завершується служіння, 
розпочинається гонитва 
за владою, повертається 
поганство, а з ним 
війни, смерть, боротьба 
брата проти брата, 
ділення територій. 
Отаке почалося на 
наших землях, нажаль, 
вже від самих синів 
Володимира. І як 
результат - всі трагедії, 
які спіткали український 
народ, навали чужинців,  
геноциди і війни.  Через 
поділи і протистояння не 

встояла могутня Київська 
Русь.

Отже, молитва до св. 
Володимира і Ольги тут, 
у цьому символічному 
просторі поєднання Сходу 
і Заходу, Русі і Риму 
має неабияке духовне 
значення. Молімося, 
щоб повернути дух 
християнства в нашому 
народі і донести глибоку 
істину про безкорисливий 
дух служіння до сердець 
його керівників.

Нехай Божа Премудрість 
засяє на Київських горах 
і в серцях українського 
народу, нині і повсякчас і 
на віки віків. Амінь!
 
+ Діонісій
Базиліка св. Петра
26 липня 2013 p.

http://www.chiesaucraina.
i t / i n d e x . p h p / u k /
mainmenu-62/900

News from Reading, PA

Starting on Saturday, July 7, Father Mark Fesniak and Father Deacon Paul Spotts will start having services at 
our church in Reading, PA, for the next several months. Father Mark was born and raised in Marion Heights, 
PA, and Father Deacon is from St. Michael church in Frackville, PA.  WELCOME to Reading!  Nativity of BVM 
Ukrainian Catholic Church - Церква Різдва Пресв. Богородиці (Facebook page)
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“Історія Італо-Албансько¿ Церкви є прикладом çбереження 
національно¿ та церковно¿ ідентичності”, - Глава УГКЦ на 

Зустрічі в Італі¿

Субота, 16 червня 2018 
p. 

Від 14 до 17 червня 
Блаженніший Святослав, 
Глава і Отець УГКЦ, 
перебуває з візитом 
в м. Лунгро (Південь 
Італії) на Зустрічі східних 
католицьких єпископів 
Європи. 

У своїй проповіді під 
час Божественної 
Літургії у м. Фрашинето 
Предстоятель УГКЦ 
привітав Італо-албанську 
Церкву та вказав на 
її приклад “свідчення 
дії Бога в історії свого 
народу”.
“Святкуючи ювілей 
сторіччя вашої єпархії, 
ми бачимо живу і діяльну 
церковну спільноту. 
Історія вашого народу 
свідчить про близькість 
Бога в його житті. Це 
свідчення є для нашого 
українського народу 
прикладом мужності 
і витривалості, адже 
в нашій країні вже 
чотири роки триває 
жахлива війна. Лише 
за останніх 24 години 
загинуло двоє молодих 

хлопців і шестеро 
поранених. Ми сьогодні, 
як і ви п’ять століть 
тому, змушені масово 
покидати свій рідний 
край, однак ви є для нас 
прикладом збереження 
національної та 
церковної ідентичності”, 
- звернувся Глава УГКЦ у 
своєму слові до єпископа 
італо-албанської єпархії 
Донато Олів’єро.
Додамо, що в Зустрічі 
східних католицьких 
єпископів Європи беруть 
участь понад п’ятдесят 
східних католицьких 
єпископів, кардинал 
Леонардо Сандрі, 

префект Конгрегації 
для Східних Церков, 
кардинал Анджело 
Баняско, президент 
Ради Єпископських 
Конференцій Європи 
(ССЕЕ), і Його 
Високопреосвященство 
Еміль Поль Черріг, 
Апостольський нунцій в 
Італії.  Головними темами 
зустрічі є ідентичність 
Східних Католицьких 
Церков в Європі, роль 
єпископа в контексті 
деяких аспектів нового 
подружнього процесу, 
віднова Літургії у вірності 
власній ідентичності 
Східних Католицьких 

Церков і в здатності 
відновлювати життя 
людини.

Секретаріат Глави 
УГКЦ в Римі

h t t p : / / n e w s . u g c c .
ua/news/ Іstorіya_
І t a l o a l b a n s k o i _
tserkvi_ie_prikladom_
z b e r e z h e n n y a _
n a t s і o n a l n o i _
t a _ t s e r k o v n o i _
іdentichnostі__glava_
ugk t s _na_zu s t r і c h і _
sh іdn i h_ka to l i t s k i h_
i e p i s k o p і v _ v _
Іtalіi_83119.html

Папа: Ми – Божі діти, а не раби
о. Тимотей Т. Коцур, 
ЧСВВ - Ватикан

В історії людини триває 
постійна боротьба щодо 
того, як сприймати Бога 

та Його заповіді: як 
наказ чи як слово любові. 
Яким є наше ставлення 
до Бога? Як до пана чи 
як до батька? Ця тема 
була в центрі чергової 

катехизи Святішого Отця

Світ потребує не 
легалізму, але турботи 
та християн, що мають 
серця Божих дітей. 

Такою думкою Папа 
Франциск підсумував 
своє друге повчання 
з циклу, присвяченого 

(Продовження на ст. 40)
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Папа: Ми – Божі діти, а не раби

десяти Божим Заповідям. 
Тема катехизи з нагоди 
загальної аудієнції в 
середу, 20 червня 2018 
р., була: «Десять слів, 
щоб жити Союзом з 
Богом».

Перед тим, як прибути на 
площу Святого Петра, 
Святіший Отець у залі 
Павла VI поблагословив 
хворих, які там зібралися 
з огляду на спекотну 
погоду та слідкували 
за аудієнцією на 
телеекранах. Саме 
до них Папа скерував 
свою першу думку, 
промовляючи до 
паломників, що зібралися 
на площі, попросивши 
оплесками привітати цих 
особливих прочан.

Заповіді як частина 
стосунків ç Богом
Своє повчання Святіший 
Отець розпочав із 
нагадування про те, 
що під час попередньої 
зустрічі було сказано, 
що Ісус, як Сам говорив, 
прийшов не для того, 
щоб скасувати Закон, 
але щоб привести 
до його сповнення. 
Отож, необхідно 
добре зрозуміти «цю 
перспективу». Адже в 
Біблії заповідями не 
живеться задля них 
самих, але як «частиною 
стосунків», що 
випливають із Союзу між 
Богом і Його народом.

На початку 20 розділу 
Книги Виходу читаємо: 

«Бог сказав всі ці слова». 
Як підкреслив Папа, не 
написано: «Бог сказав ці 
заповіді», але «ці слова». 
Біблійна традиція називає 
заповіді «Декалогом», 
тобто, «десять слів». 
Однак, формально 
вони є законами, 
заповідями. Чому тоді 
автор священного тексту 
називає їх «десятьма 
словами»?

Накаç і слово
«Яка різниця існує між 
наказом і словом? 
Наказ – це форма 
комунікації, яка не 
вимагає діалогу. Слово, 
натомість – це суттєвий 
елемент таких стосунків, 
як діалог. Бог Отець 
творить Своїм словом, а 
Його Сим – це втілене 
Слово. Любов живиться 
словами, як також 
виховання і співпраця. 
Двоє, які не люблять 
одне одного, не зможуть 
спілкуватися. Коли хтось 
промовляє до нашого 
серця, закінчується 
наша самотність», – 
сказав Святіший Отець, 
підкреслюючи, що Бог 
через ці свої «десять 
слів» започатковує 
комунікацію з нами й 
очікує на відповідь.

Чимось іншим є отримати 
наказ, а іншим – відчути, 
що хтось хоче заговорити 
з нами. Адже «діалог 
– це щось набагато 
більше, ніж комунікація 
істини». Й Божі Заповіді 
є «діалогом».

Підступний обман
Папа звернув увагу на 
те, що згадана різниця 
не є «чимось штучним». 
У Книзі Буття бачимо, що 
спокусник намагається 
обманути Адама та Єву 
саме з цієї точки зору: 
хоче переконати їх, що 
Бог заборонив їсти з 
дерева пізнання добра 
і зла, щоб тримати 
їх підпорядкованими. 
«Виклик полягає саме 
в цьому: чи перший 
припис, який Бог дав 
людині, є наказом 
деспота, який забороняє 
і примушує, чи є виявом 
турботи татуся, що дбає 
про своїх дітей і захищає 
від самознищення?» – 
зауважив Наступник 
святого Петра, додаючи:
«Найтрагічнішою з-поміж 
різних неправд, які змій 
каже Єві, є натяк на 
заздрісне і присвійне 
Божество, мовляв, Бог 
є заздрісним і не хоче, 
щоб ви мали свободу. 
Факти в драматичний 
спосіб підтверджують, що 
змій збрехав, заставив 
повірити в те, що слово 
любові було наказом».

Ми Божі піддані чи 
Божі діти?
За словами Святішого 
Отця, людина завжди 
стоїть на роздоріжжі: 
Бог щось мені наказує 
чи дбає про мене? Чи 
Його заповіді є законом, 
чи вміщають слово, щоб 
заопікуватися мною? Чи 
Бог є паном, чи Отцем, 

а ми – підлеглими чи 
дітьми? «Ця боротьба, 
всередині нас і назовні, 
триває постійно: ми тисячі 
разів змушені обирати 
між ментальністю 
рабів та ментальністю 
дітей», – сказав Папа, 
зазначивши:
«Святий Дух – це Дух 
дітей, це Дух Ісуса. Дух 
невільників спроможний 
сприймати закон лише 
в гноблячий спосіб 
й може привести до 
двох протилежних 
результатів: або до 
життя, побудованого на 
обов’язках і примусі, або 
до сповненої насильства 
реакції відкинення. 
Все християнство є 
переходом від букви 
Закону до Духа, Який дає 
життя».

Підсумовуючи, Святіший 
Отець зауважив, що те, 
чи людина здійснила цей 
перехід, видно відразу. 
Інші добре бачать, чи 
християнин думає як 
Божа дитина, чи як раб. 
«Заповіді – сказав він, 
– це шлях до свободи, 
бо вони є словом Отця, 
Який визволяє нас на цій 
дорозі. Світ не потребує 
легалізму, але дбання. 
Він потребує християн, 
які мають серця дітей», 
– двічі повторив Папа, 
закликавши: «Не 
забувайте про це».

https://www.vaticannews.
va/uk/pope/news/2018-
06/papa-my-bozhi-dity-
ne-raby.html

(продовження ç попередньо¿ сторінки)
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Підсумки 21-¿ Зустрічі східних католицьких єпископів Європи

18 червня 2018 p.

o. Тимотей Т. Коцур, 
ЧСВВ - Ватикан

«У Лунґро вдалося 
побачити Церкву, 
оновлену Святим 
Духом, преображену 
м и л о с е р д н о ю 
присутністю Небесного 
Отця, яка відображає 
у своєму житті і у своїх 
ділах доброту та любов 
Христа-В ідкупителя» , 
– читаємо наприкінці 
комюніке за підсумками 
21-ї Зустрічі східних 
католицьких єпископів 
Європи, що від 14 
до 17 червня 2018 р. 
відбувалася в італо-
албанській греко-
католицькій єпархії 
Лунґро на півдні Італії.

Як ми повідомляли, на 
запрошення місцевого 
єпископа, до цієї єпархії 
з’їхалися ієрархи 12-
ох Східних Католицьких 
Церков Європи, 
щоб провести свою 
щорічну зустріч, яка 
відбувається під еґідою 
Рали Єпископських 
К о н ф е р е н ц і й 
Європи. Подія стала 
приготуванням до 
відзначення 100-річчя від 
заснування Лунґрської 
єпархії.

Головна тема зустрічі 
була: «Обличчя Східної 
Церкви. Богослов’я 
– Канонічне право - 
Літургія». Різноманітні 
доповіді сприяли 
аналізові окремих 

тем життя Східних 
Католицьких Церков в 
Європі сьогодення.

Відкриття çустрічі й 
побажання Святішого 
Отця
Зустріч розпочалася 
14 червня урочистою 
Вечірнею в катедрі 
св. Миколая з Мир 
в м. Лунґро. У ньому 
взяли участь кардинал 
Леонардо Сандрі, 
Префект Конгрегації 
для Східних Церков 
і кардинал Анджело 
Баняско, Президент 
РЄКЄ. Присутній 
Апостольський Нунцій 
в Італії архиєпископ 
Еміль Поль Черріг 
оголосив послання 
Папи Франциска, 
в якому Святіший 
Отець «висловив щире 
задоволення цінною 
ініціативою, скерованою 
на поглиблення важливих 
аспектів ідентичності і 
місії Східних Католицьких 
Церков» і побажав, аби 
ці дні «укріпили вузли 
єдності і сопричастя між 
пастирями», спонукаючи 
до «нової євангелізації 
є в р о п е й с ь к о г о 
континенту».

Теми й плоди дискусі¿
Учасники розглядали 
тему обличчя Східної 
Католицької Церкви з 
різних перспектив: від 
історичної до літургійної, 
дисциплінарної та 
екуменічної. Вони 
дійшли до висновку, 
що лише дедалі більша 
вірність і усвідомість 

власної ідентичності, в 
світлі повчань Другого 
Ватиканського Собору, 
уможливлює свідчення, 
переконливість і 
душпастирську відповідь 
на актуальні виклики 
та справжній обмін 
скарбами християнського 
Сходу в серці Вселенської 
Церкви.

Щоденне спілкування 
дало також нагоду 
донести до сердець і 
молитовних намірень 
труднощі й страждання 
численних вірних 
католиків східного 
обряду в Європі, між 
якими – трагедія війни 
в Україні. Призадума 
над обличчям Східної 
Католицької Церкви 
унаочнила наявність 
д у ш п а с т и р с ь к о г о 
потенціалу та духовних 
скарбів, якими слід 
ділитися з усією Церквою.

Солідарність ç 
переслідуваними й 
мігрантами
«Східні Католицькі 
Церкви в Європі не є 
закритими, а навпаки – 
відкритими до проблем 
і страждань численних 
переслідуваних християн, 
а особливо братів і 
сестер, які на Близькому 

Сході живуть своєю вірою, 
засвідченою кров’ю 
мучеників сьогодення», 
– читаємо в комюніке, 
згідно з яким ієрархи 
долучаються до молитви 
в Барі на півдні Італії 
за мир на Близькому 
Сході, що відбудеться 7 
липня з ініціативи Папи 
Франциска, на яку він 
запросив Глав Церков 
цього регіону. Єпископи 
також висловили 
запевнення у близькості 
численним мігрантам, 
змушеним покинути власну 
домівку в пошуках кращих 
умов життя, складаючи 
щиру вдячність спільнотам, 
які їх приймають.

Свідчення молитви
Протягом зустрічі, 
крім робочих засідань, 
відбувалися також 
паломництва до важливих 
духовних місць Калабрії, 
а служіння Божественної 
Літургії в різних храмах 
єпархії Лунґро стали 
нагодою молитися з 
місцевими громадами 
грецькою, італійською та 
албанською мовами.

https://www.vaticannews.
va/uk/church/news/2018-
06/pidsumky-21-zustrichi-
s h i d n y h - k a t o l y c k y h -
yepiskopiv-yevropy.html
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Україна знову поступово 
входить у період 
виборчого процесу. 
При цьому наша 
країна намагається 
активно працювати, 
щоб побудувати сильну 
демократичну державу. 
У цьому процесі нам 
потрібно дотримуватися 
важливих високих 
цінностей, стратегій 
розвитку та засад, щоб 
йти правильним шляхом. 

На цьому наголосив у 
п’ятницю, 22 червня, 
Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав 
під час VII Національного 
форуму «Трансформація 
України» в Києві.

«Я хочу пригадати, що 
ідеєю Форуму є не просто 
збиратися, щоб гарно 
поговорити та висловити 
гарні думки. Цей захід 
відбувається як момент 
координування нашої 
діяльності. Ми хочемо 
вийти з цього Форуму, 
щоб можна було звірити 
з іншими діяльними 
людьми наші зусилля 
для того, щоб збудувати 
в Україні державу 
європейського зразка. 
Форум народився як 
продовження Майдану, 
де ми хотіли бути разом, 
ділитися своїм досвідом, 
а також координувати 
свою діяльність», — 

звернувся до присутніх 
у своєму слові 
Предстоятель щодо мети 
та ідеї Національного 
форуму «Трансформація 
України».

На його думку, зараз 
надзвичайно важливо 
с к о о р д и н у в а т и 
стратегію будівництва 
європейської держави в 
Україні. «Ми відчуваємо, 
що Україна знову 
входить у своєрідний 
етап підготування до 
виборів. До нас, як до 
представників Церкви, 
приходять чимало 
різних членів політичних 
партій, активістів і часом 
просять (очікують) у нас 
підтримки й допомоги. 
А ми хочемо сказати, 
що ми, як Церкви, не 
можемо підтримувати 
політичних партій чи 
інших персоналій. Ми 
підтримуємо певні 
принципи, цінності та 
засади», — зазначив 
Глава Церкви.

Окрім цього, він виявив 
бажання звернутися 
спочатку до українського 
народу, вірних і 
до громадянського 
суспільства: «Відповідно 
до вашого мандату 
ми приготували таку 
стратегію, у якій всі 
цінності, які необхідно 
втілити в наше 
життя, є зібрані. Ми 
закликаємо наших 
людей використати цю 

стратегію, яку ми сьогодні 
хочемо оприлюднити як 
моральний орієнтир (і 
на майбутніх виборчих 
перегонах), а також 
підтримувати лише ті 
партії, тих політичних 
лідерів, які візьмуть 
на себе зобов’язання 
втілювати саме ці 
принципи і засади у 
своїй державницькій 
політичній діяльності», — 
поділився духовний лідер 
греко-католиків.

Крім того, Предстоятель 
звернувся до лідерів 
політичних партій, щоб 
вони взяли ці цінності 
та стратегії за орієнтир 
у їхніх політичних 
програмах. Адже якщо 
вони задекларують 
це перед українським 
суспільством, тоді воно 
підтримає їх.

«Український народ, 
українське громадянське 
суспільство знає, якою 
хоче бачити і будувати 
свою державу. Тому, 
будь ласка, візьміть до 
уваги нашу стратегію, 
яку ми сьогодні 
пропонуємо. Якщо буде 
потрібно, то підтримайте 
її і допоможіть нам 
збудувати таку країну, 
яка б забезпечила всі 
фундаментальні бажання 
і прагнення свободи, 
справжньої демократії 
і незалежності», 
— звернувся до 
міжнародних партнерів 

очільник греко-католиків.
«Якщо ми виконаємо 
три основні завдання 
та вийдемо з цього 
Форуму, маючи чіткі цілі 
для нашої діяльності, 
а також скоординуємо 
нашу працю, то я 
переконаний, що цей 
турбулентний час 
передвиборчої боротьби 
буде часом державного 
будівництва, а не 
нищенням фундаментів 
незалежної Української 
Держави (тобто буде 
часом позитивним, а не 
негативним). Сподіваюся, 
що ця стратегія, як 
моральний орієнтир 
та відповідальність, 
яку українські Церкви 
відчувають перед своїм 
народом, приведете до 
бажаних результатів і 
Україна буде вільною 
д е м о к р а т и ч н о ю 
незалежною державою. 
Тому закінчуймо 
говорити, починаймо 
спільно працювати!» — 
наостанок наголосив 
Блаженніший Святослав.
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Happy Birthday!

З Днем народження!

July 9: Rev. John Seniw
July 10: Rev. John Wysochansky
July 10: Rev. Deacon Paul Makar

July 15: Very Rev. Archpr. Michael Hutsko
July 17: Rev. Andriy Dudkevych

July 27: Rev. John Ciurpita
August 6: Subdeacon Mr. Roman Oprysk

August 11: Rev. Roman Petryshak
August 15: Rev. Ihor Bloshchynskyy

August 17: Very Rev. Archpr. David Clooney
August 27: Rev. Paul Wolensky

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

Mnohaya Lita!

Нехай Добрий Господь Тримає  Вас у 
Сво¿й  Опіці та Ùедро Благословить Вас. 

Многая Літа!

Congratulations on your 
Anniversary of Priesthood!

Вітаємо ç Річницею Священства!

July 9: Rev. Yaroslav Kurpel (25th Anniversary)
July 10: Very Rev. Archpr. Mitrat Roman Mirchuk

(42nd Anniversary)
July 13: Rev. Mark Fesniak (15th Anniversary)
July 13: Rev. Ivan Turyk (15th Anniversary)

July 20: Rev. Myron Myronyuk (15th Anniversary)
July 31: Rev. Taras Lonchyna (41st 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!

July 2018 - Липня 2018
August 2018 - Серпня 2018


