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У Південно-Антрацитному деканаті Пенсильванії молодь 
зібралася на п’ятий щорічний деканальний День Молоді 

в Knoebel’s Groves Amusement парку

8-ого липня ц.р. єпископ Андрій Рабій разом з українськими католицькими 
юнаками Південно Антрацитного Деканату Пенсильванії

Стаття про Конвенцію 
Лицарів Колумба вийде 

в наступному номері 
«Шляху».

Блаженніший Святослав Шевчук був головним промовцем під час святочної вечері. 

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

(Продовження на ст. 2)
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У Південно-Антрацитному деканаті Пенсильванії молодь 
зібралася на п’ятий щорічний деканальний День Молоді 

в Knoebel’s Groves Amusement парку

Елісбург, Пенс. – 
Понад  120 дітей, батьків 
і  духовенства з парафій 
Південно-Антрацитного 
деканату в неділю, 8 
липня, з приємністю 
провели час в Knoebel’s 
Groves Amusement  
парку.  Щорічна 
зустріч є ініціативою 
М и т р о п о л и т а -
Архиєпископа емерита 
Стефана Сороки, 
започаткованою у 2014 
р., як захід із орієнтацією 
на молодих людей з 
парафій Української 
Католицької Архиєпархії 
Філадельфії.

Після ранішньої 
реєстрації, в полудень 
всі пригостилися обідом 
в павільйоні, який 
приготували батьки та 
волонтери з парафій 
деканату.  Всечесніший 
Архипресвітер Михайло 
Гатско, декан, привітав 
всіх і повідомив про 
розклад післяобідніх 
заходів.

Цього року в пікніку взяв 

участь Єпископ Андрій 
Рабій, Апостольський 
А д м і н і с т р а т о р 
Української Католицької 
А р х и є п а р х і ї 
Філадельфії, який 
поділився з присутніми 
своїм досвідом. 

Одним із спонукаючих 
промовців на пікніку 
був колишній гравець 
Нюйоркського  «Giants» 
Henry Hynoski , 
який розповів про 
випробування, що 
вплинули на його долю 
гравця.  У 2012 р. 
його команда виграла 
кубок і він мріяв 
про довгу й успішну 
кар’єру професійного  
спортсмена.  Але ці 
мрії були зруйновані 
травмою ноги, і його 
кар’єра завершилася в 
2014 р. 

Генрі поділився 
з присутніми тим 
впливом, який мала на 
нього його родина, а 
особливо його мама, 
яка заохотила його 

молитися щодня  і 
вірити, що Бог має план 
щодо його подальшого 
життя. Цю практику 
молитви він  підтримує 
досі.

 Як би  не було важко 
йому позбутися своєї 
мрії, через молитву він  
зрозумів, що Божий 
задум щодо  нього є 
більший і вдячніший.   
Він одружився і 
повернувся до свого 
рідного містечка, 
де народилася його 
перша дитина, і зараз 
він допомагає молоді 
з околиць.  Це життя, 
сказав він, є більш 
відповідне і вдячне, 
ніж будь-що, про що 
він мріяв. Він заохочує 
молодь молитися щодня, 
шукати волю Божу і 
вірити в Його любов до 
нас у всі часи.  

Сьогодні Henry Hynoski 
є Старшим тренером 
і Деканом студентів 

Bishop Rabiy

Henry Hynoski and
Fr. Hutsko

Thomas Dando
(Продовження на ст. 3)
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у Старшій школі в 
Шамокін, Пенс. 

Другим мотивуючим 
промовцем був  Tomas 
Dando, довголітній 
педагог, тренер і 
ветеран війни у В’єтнамі.  
Томас розповів як його 
віра підтримувала 
його все життя, і як 
вона змінювалася 
й розвивалася на 
кожному його етапі.

У коледжі він молився 
лише про  послугу ... 
помогти  йому здати 
тест, вистояти.  Під час 
служби у В’єтнамі він 
молився про безпеку, 
щоб повернутися 
додому живим, знову 
побачити свою родину.  
Як батько, він молився 
про здоров’я своїх 
дітей, і про їхній успіх 
у житті.  Як чоловік, він 
завжди молився про 
свою дружину і про їхнє 
подружжя. 

Тепер, уже дідусь, він 
разом з дружиною 
молиться і дякує Богу за 
Його доброту.
Томас заохочував 
молодь шукати і 
знаходити Божу любов, 
щедрість у всьому, що 
вони досвідчують у 
житті.

Цього року молодим 
промовцем була Емілія 
Гатско, яка готується 
до останнього року 
в коледжі.  Емілія 
розповіла про її досвід 
пристосування до 
життя в коледжі, вимоги 
до студента-атлета і 
спокуси, перед якими 
опиняються студенти 
під впливом своїх 
сокурсників.
Вона говорила про те, 
що багато разів мала 
намір покинути все і 
повернутися додому, і 
як  мама заохочувала її 
просто піти в каплицю, 
сісти в спокої і чекати, 
коли Боже натхнення 
прийде до неї.

Емілія розповіла 
молодим людям, 
що в присутності 
Господа, вона постійно 
знаходила свою 
дорогу, і сміливість йти 
далі, незважаючи на 
випробування, страх і 
сумніви.  

Вона також розповіла 
про свою подорож 
до Гватемали і як 
бідність тих людей 
змусила її замислитися 
про потреби 
інших.  У Гватемалі 
вона побачила 
безпосередньо життя й 
глибоку віру місцевих 

людей.  Їхня віра несла 
їм надію на краще 
майбутнє, незалежно 
від ситуації, в якій вони 
опинилися.

Емілія заохотила 
молодих людей бути 
відкритими  до Божої 
присутності, шукати 
Його дороговказів і 
вірити в Божий промисл.
У своєму слові Єпископ 
Андрій звернувся до 
виступів попередніх 
промовців і пов’язав їх 
зі своїм досвідом. 

Він пригадав, як 
молодим студентом 
прибув до Америки 
вчитися на священика. 
Молодий семінарист 
не знав ні мови, ні як 
живе американське 
суспільство, ні його 
культури.  Він переживав 
як буде вчитися, як 
зможе засвоювати 
науку.  Він був далеко 
від родини, від друзів, 
часто дуже самотній.
Єпископ Андрій 
розповів, що часто 
прибігав  до Господа 
в молитві, відвідував 
церкву.

Його віра підтримувала 
його, давала йому 
відвагу й надію.  З часом, 
крок за кроком, його 
переживання і сумніви 

розвіялися, він став не 
лише священиком, але 
й єпископом.  

Єпископ Андрій 
заохотив молодь 
доручати свої тривоги, 
сумніви і проблеми 
Господу і вірити, що Він 
поможе пройти крізь 
них.

Після презентації, 
м о л о д ь 
н а с о л о д ж у в а л а с я 
перебуванням в парку, 
а пізніше пополудні 
усі разом зійшлися на 
традиційну завершальну 
молитву.

Emily Hutsko

(продовження з попередньої сторінки)
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Споминаючи Владику Володимира Паску,
спочилого в Бозі десять років тому, 16 серпня 2008 р.

21 серпня 2008 р. Уривок з проповіді, проголошеної 
Митрополитом-Архиєпископом Стеôаном Сорокою на 

заупокійній Літургії за душу Преосвященного Володимира 
Паски, єпископа-емерита Ôіладельôійської Архиєпархії

+Bishop Walter Paska’s Funeral 10 Years 
ago on August 21, 2008

Слава Ісусу Христу! 

Ісуc називав своїх 
апостолів „сіль землі”. 
І до цих високих слів 
похвали Він додавав 
слова застереження: 
„Коли ж сіль звітріє, чим 
її солоною зробити? 
Ні на що не придатна 
більше, хіба – викинути 
її геть, щоб топтали 
люди”.

Я хочу сьогодні вжити 
цю похвалу до нашого 
дорогого упокоєного 
єпископа Володимира 
Паски. Єпископ 
Володимир належить 
до грона тих святих 
чоловіків і жінок, яких 
Ісус характеризував 
як „сіль землі”. І я би 
додав, солі, яка ніколи 
не звітріла! Ніколи не 
втратила свого смаку. 
Єпископ Паска зберігав 
життєвий запал до 

останніх днів свого 
життя…

Єпископ Володимир 
прожив життя з 
усвідомленням своєї 
місії і призначення. І 
він тихо надихав інших 
робити те саме. Це 
одна з якостей, яка 
робила його сіллю 
землі.

Іншою особливою 
рисою Єпископа 
Володимира було 
те, як він приймав 
виклики і труднощі 
життя. Єпископ Паска 
мав свої власні тяготи 
та виклики. Однак, 
завжди був мужнім у 
житті. Він ніколи без 
потреби не турбував 
своїми труднощами 
інших. Але завжди був 
їх опорою – намагався 
допомагати їм зносити і 
переживати їхні тяготи 

й проблеми. Коли 
Владика Володимир 
говорив про життєві 
проблеми, то завжди з 
великим співчуттям до 
інших, навіть, можливо, 
щодо тих, хто був 
несправедливий до 
нього. Він ні про кого 
не говорив погано, 
і нікому не бажав 
нічого поганого. Коли 
ж стан його здоров’я 
погіршився, Владика 
Володимир мужньо 
прийняв страждання. 
Кожен, хто відвідував 
його в лікарні, був 
освячений його почуттям 
жертвування своїх 
страждань за інших 
– за людей в потребі, 
інших страждаючих, 
за покликання до 
священства і до 
релігійного життя. Він 
не відчував жалю до 
себе, а ввіряв себе 
Господу, знаючи, що в 
цьому і полягає Його 
божественний задум. 
Єпископ Володимир був 
сіллю землі у вирішенні 
життєвих викликів. Він 
показав усім нам, як 
ввіряти себе Богу і Його 
проводові в добрі й 
тяжкі часи.

Але найважнішою 
була - непохитна віра 

владики в Бога. Він 
сповідував абсолютну 
віру в життя і в Бога…

Віддаючи себе повністю 
служіння Церкві, яку він 
палко любив, Єпископ 
Володимир Паска 
відкрив усім, хто його 
знав, що він дійсно був 
у числі тих, кого можна 
назвати „сіль землі”.
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У неділю, 26 серпня, в церкві Успення Пресвятої Богородиці 
в Централія, Пенс.,  чотири Єпископи будуть відправляти 

служби на Марійській Прощі, закликаючи всіх до молитви

Centralia, Pa.-- 
Централія, Пенс. – 
Чотири єпископи будуть 
відправляти служби під 
час третьої Марійської 
Прощі  заклику до 
молитви в неділю, 26 
серпня  в церкві Успення 
Пресвятої Богородиці в 
Централія.

Єпископ Андрій 
Рабій, Апостольський 
Адміністратор, і 
Єпископ-Помічник Іван 
Бура з Філадельфійської 
Архиєпархії; Єпископ 
Ronald Gainer з 
Р и м о - К а т о л и ц ь к о ї 
Дієцезії Гарісбурга та 
Єпископ Kurt Burnette з 
Рутенської Візантійської 
Католицької Єпархії 
Пасейку - в 12-ій 
год. дня відправлять 
А р х и є р е й с ь к у 
Божественну літургію. 
Проповідь на літургії 
виголосить Владика 
Андрій.

Під час Служби 
Божої співатиме хор 
Українського Крайового 
Собору Пресвятої 
Родини з Вашінгтону, 
ОК.
Божественна літургія 
буде записуватися й 
транслюватися пізніше 
каналом EWTN. 

(Продовження на ст. 12)



Єпископ Андрій 
запрошує всіх вірних 
приїхати у це святе 
місце: «Це буде чудове 
духовне переживання 
молитви з єпископами 
трьох Католицьких 
Церков».

Централія знаходиться 
на території Української 
Католицької Архиєпархії 
Філадельфії, Римо-
Католицької Дієцезії 
Гарісбурга та 
Рутенської Візантійської 
Католицької Єпархії 
Пасейку.

О 2-ій год. Єпископ 
Ronald Gainer 
відправить Живу 
Вервицю перед копією  
ікони Почаївської Божої 
Матері  та поділиться 
своїми роздумами.  
В 3-ій год. пополудні 
Єпископ Іван Бура 
відправить Акафіст й 
уділить свої розважання.  
В 4:30 до церки пройде 
процесія зі свічками 
для відправлення 
Молебню до Матері 
Божої.  Служителем і 
проповідником буде 
Єпископ  Kurt Burnette.
У багатьох 
приготовлених місцях 
вірні будуть мати змогу 
приступити до сповіді.  
Прочани будуть мати 
можливість купити 

релігійні речі, які можна 
буде поблагословити 
в Каплиці після Живої 
Вервиці. 

З 1-ої години буде 
відкрита кухня.

На посілості церкви 
буде паркування для 
людей з обмеженими 
можливостями. Для 
всіх інших паркувальна 
площа буде 
облаштована недалеко 
церкви зі спеціально 
приготовленим шатлом 
для підвезення до 
церкви.  

Захід відбудеться за 
будь-якої погоди.

Централія – це 
покинуте, обезлюдніле 
місце в Колумбія 
каунті, Пенсильванія, 
знищене тлінням у 
шахтах, що спричинило 
переміщення людей, 
окрім кількох осіб та 
кількох будинків. 
Церква розміщена на 
вершині гори, з якої 
видно колись квітуче 
містечко. Біла будівля з 
трьома синіми банями, 
церква Успення 
Пресвятої Богородиці, 
височіє над Централією 
від часу першої 
служби, відправленої 
в ній у 1912 р., після 

заснування парафії 15 
серпня 1911 р. на свято 
Успення Пресвятої 
Богородиці. 

Сьогодні, хоч місто 
залишилося згадкою, 
церква служить для 
живої парафіяльної 
родини, яка з’їжджається 
до неї в неділі та в 
свята з навколишніх 
громад. Парохом 
парафії є Всечесніший 
П р о т о п р е с в і т е р 
Михайло Гатско.
Під час свого візиту 
до США в 1915 
р. Блаженніший 
Святослав Шевчук, 
Глава Української 
Католицької Церкви, 
був зачудований 
 постійною присутністю 
церкви в Централії.  Він 
також звернув увагу на 
те, що в цій місцевості  
було виплекано 
чотирьох священиків і 
трьох богопосвячених 
сестер.

Патріарх Святослав 
відчув, що це місце 
є справді святим, і 
оголосив цю церкву 
місцем святого 
п а л о м н и ц т в а .  
Блаженніший прагне, 
щоб всі люди віри 
приходили до цієї 
церкви й переживали 
цю святість, побожність 

та спокій, як паломники 
до цього святого місця в 
горах. 

Коли 28-го серпня 2011 
р. церква в Централії 
святкувала своє 
століття,  Архиєпископ 
Стефан Сорока 
у своїй проповіді 
сказав:  «Ця церква 
вистояла впродовж 
ста років, не дивлячись 
на вогонь в шахтах і 
покинуте містечко, щоб 
підтвердити усьому 
світу, – ми за твоїм 
прикладом, Мати Божа, 
є слугами для інших».
 
Церква знаходиться 
у двох блоках на 
північ від дороги № 
42 в Централії, Пенс. 
Поштова адреса: 1130 
Summit Hill Rd. Aristes, 
PA 17920. 

Для детальнішої 
і н ф о р м а ц і ї 
сконтактуйтеся з 
парафією: (570)339-
0650. 
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(продовження з попередньої сторінки)

У неділю, 26 серпня, в церкві Успення Пресвятої Богородиці 
в Централія, Пенс.,  чотири Єпископи будуть відправляти 

служби на Марійській Прощі, закликаючи всіх до молитви
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Knights support annual Centralia church pilgrimage

BY JOHN E. USALIS / 
JULY 2, 2018

The Assumption of the 
Blessed Virgin Mary 
Ukrainian Catholic 
Church, Centralia, recently 
received a generous 
donation from the Knights 
of Columbus Supreme 
Council to support the 
parish’s annual Call to 
Prayer Marian Pilgrimage.

Michael J. O’Connor, 
Frackville, the Knights 
supreme secretary, 
presented the $15,000 
donation to the Very 
Rev. Archpriest Michael 
Hutsko, church pastor, on 
June 10 at a reception 
honoring the Most 
Rev. Stefan Soroka, 
metropolitan archbishop 
emeritus of the Ukrainian 
Catholic Archeparchy of 
Philadelphia and spiritual 
head of all Ukrainian 
Catholics in the United 
States.

The reception recognized 
Soroka for his 17 years 
of service to Ukrainian 
Catholics as metropolitan 
and archbishop. Pope 
Francis accepted Soroka’s 
resignation for reasons of 
health on April 16.

The pilgrimage is held on 
the last Sunday of August. 
This year’s third annual 
pilgrimage honoring the 
Dormition (Assumption) 
of the Most Holy Mother 
of God will be held 

beginning at noon Aug. 26 
at the Columbia County 
church in Conyngham 
Township. The solemnity 
is celebrated Aug. 28 on 
the Julian calendar and 
Aug. 15 on the Gregorian 
calendar.

In the letter from Carl A. 
Anderson, supreme knight, 
that accompanied the 
check, Anderson states, 
“The Knights of Columbus 
is pleased to support this 
praiseworthy initiative, 
begun at the suggestion 
of His Beatitude Major 
Archbishop Sviatoslav 
Shevchuk. In a special 
way, we are pleased to 
offer this donation as a 
tribute in honor of His 

Excellency Archbishop 
Stefan Soroka, 
Metropolitan-Archbishop 
Emeritus and our highly 
esteemed brother Knight. 
We simply wish to express 
our admiration for 
Archbishop Soroka and 
ask that you remember 
the Order in prayer 
before the historic icon 
of the Mother of God in 
your parish.”

Site makes impression
The church was named 
a pilgrimage site by 
Shevchuk, primate of 
the worldwide Ukrainian 
Catholic Church. He 
visited the church in 
November 2015 during 
his time in the United 

States, and also stopped 
at other Ukrainian 
Catholic churches in the 
area during his historic 
visit.

When he visited the 
Centralia church, Patriarch 
Sviatoslav marveled at the 
continuing presence of the 
church in Centralia. He 
also noted how this coal 
region parish fostered 
four priestly vocations 
and three sisters to the 
religious life.

When the church was 
named a holy site of 
pilgrimage in 2016, the 
Very Rev. Archpriest John 

Пан Лицар Michael J. O’Conner, Esq.,  , Генеральний Секретар Лицарів 
Колумба (другий зліва), з Архиєпископом-Емеритом Стеôаном 
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.  Оôіційні 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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M. Fields, communications 
director of the Philadelphia 
archeparchy, said 
Shevchuk felt a sense of 
true holiness that pervades 
the entire church property. 
His desire is for all people 
of faith to come and 
experience this holiness, 
sanctity and serenity as 
pilgrims to this holy place 
on the mountain.

“I had dinner with the 
Patriarch Shevchuk about 
two to three years ago,” 
O’Connor said about 
the Knights’ interest. 
“Basically, he told me that 
he visited the coal region 
and was at Centralia. 
He was inspired by the 
community and the history 
of what happened and 
how the church was still 
there.

“He talked to me and 
the supreme knight of 
the Knights of Columbus 
about making that into a 
pilgrimage area and that 
he felt the presence of 
God there.”
O’Connor said Hutsko 
came to see him and 
asked about financial 
support.

“When Archpriest Hutsko 
came to see me, he said 
I need money to help 
with the infrastructure 
because so many people 
are coming to my church 
and we need a place 
to put them. He wanted 
to have tents and chairs 

and asked for help. The 
supreme knight said, ‘Of 
course. We heard about 
this project in the visionary 
stage and we want to 
help the community.’ ”

With the pilgrimage 
continuing to grow, 
O’Connor said helping 
the small community 
church was important.

“It’s a special place. 
The whole town is gone 
and it’s still standing,” 
O’Connor said.

He added, “I’m also sad 
about the retirement of 
Archbishop Soroka. I’m 
very good friends with the 
archbishop and went to his 
retirement reception last 
week. …As an archbishop, 
he did such a great job. 
He’s a good presence 
and a good man. I’ll miss 
him.”
Hutsko, who is also 
pastor of Ss. Peter and 
Paul Ukrainian Catholic 
Church, Mount Carmel, 
and protopresbyter (dean) 
of the South Anthracite 
Protopresbytery (deanery) 
of the Philadelphia 
archeparchy, said the 
donation was needed to 
continue the event.

The parish was founded 
Aug. 15, 1911, with 
the first services in the 
church in 1912. The 
100th anniversary was 
celebrated in 2011.

The church still serves 
a thriving parish family, 
with congregants driving 
to the hilltop on Sundays 
and holy days from 
communities throughout 
the area.

“The request for this 
particular donation was 
made by myself in the 
earlier part of this year 
to Michael O’Connor,” 
Hutsko said. “I explained 
to him the reason for 
the pilgrimage and 
the initiative of Major 
Archbishop Sviatoslav 
Shevchuk. I explained to 
him that we are a small 
parish and there was no 
infrastructure in Centralia 
and the surrounding are to 
support several hundred 
people descending upon 
the property.

“The church is small and 
there are no kitchen 
facilities and no hall, so 
we have to rent tents and 
tables and chairs and 
bathrooms, additional 
electrical service, and 
it costs the parish in the 
neighborhood of $15,000 
a year to do this. We 
create every thing a town 
might have for that one 
single day in order to 
have this “Call to Prayer.’ 
”

Hutsko welcomes 
everyone to the pilgrimage 
Aug. 26, which will be 
broadcast for the first 

time on EWTN, the global 
Catholic television and 
radio network.

“It’s not going to be live 
because the Holy Father 
(Pope Francis) will be 
celebrating the Mass for 
the World Meeting of 
Families,” Hutsko said, 
which will be held in 
Dublin, Ireland. “They will 
carry the Holy Father live. 
EWTN will be setting up 
their satellite truck and 
cameras and send it to 
Irondale, where it will be 
edited and broadcast at 
the earliest possible time.”

The choir of the Ukrainian 
Catholic National Shrine 
of the Holy Family, 
Washington, D.C. will 
sing the responses. Bishop 
Andriy Rabiy, archeparchy 
apostolic administrator, 
will be the main celebrant 
of the Divine Liturgy.

“The Knights of Columbus 
have really allowed all of 
this to happen,” Hutsko 
said. “Come and pray. 
That’s what the entire day 
is for. Major Archbishop 
Shevchuk said this is a 
place to pray and I need 
to establish places can 
come away and pray.”

h t t p s : / / w w w .
republicanherald.com/
news/knights-support-
annual-centralia-church-
pilgrimage-1.2357169

Knights support annual Centralia church pilgrimage
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Pa. State Council Knights of Columbus Supports August 26 
Call to Prayer Marian Pilgrimage in Centralia, Pa.

Sir Knight Charles J. Vagnarelli, 
Past State Deputy, on behalf of 
the Pennsylvania State Council 
of the Knights of Columbus, 
presents a check in the sum 
of five thousand dollars to 
Bishop Andriy Rabiy, apostolic 
administrator of the Ukrainian 
Catholic Archeparchy of 
Philadelphia and Very Rev. 
Archpriest Michael Hutsko, 
pastor of the Assumption of the 
Blessed Virgin Mary Ukrainian 
Catholic, Centralia, Columbia 
County, Pa. to support the A Call 
to Prayer Marian Pilgrimage 
which will  be held Sunday, August 26, 2018.  Looking on are Very Rev. Archpriest John M. Fields, vice 
chancellor (left)  and Sir Knight James M. Bailoni, Past State Secretary of the Pa. K.C. State Council 
(right).  The pilgrimage was established at the initiative of His Beatitude, Patriarch Sviatoslav, spiritual 
leader of the Ukrainian Catholic Church, after he visited the church in November, 2015.

Archeparchial Pastoral Guidebook Meeting

23-го липня 2018 р. 
відбулося перше засідання 
архиєпархіяльного комітету 
оновлення  “Pastoral 
Guidebook”.  Учасники 
засідання:  о. Іван Сенів, 
монсеньйор Петро Васло, 
Єпископ Андрій Рабій, о. 
Роберт Гитченс та о. Тарас 
Лончина.
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ДОПОМОГА ТИМ, ХТО ПОСТРАЖДАВ ВІД ПОВЕНІВ У ПЕНСИЛЬВАНІЇ

За минулий тиждень 
багато наших парафій 
опинилися у зонах 
повеней через сильні 
зливи в центральній 
та північній частині 
штату Пенсильванія. 
Багато будинків є 
підтопленими або 
зовсім зруйнованими. 

Date Donor Amount Date Donor Amount

10/26/2017 Holy Myrrh Bearers 2,037$    10/05/2017 Hanson Alfred & Carol 100$       
07/30/2018 Holy Family Washington DC 878$       10/13/2017 Walker, Carol 100$       
10/13/2017 St. Michael's Church-Shenandoah 620$       10/19/2017 Palko Theodore & Patricia 100$       
10/13/2017 St. Nicholas Church-St. Clair 605$       10/26/2017 Car Sr, William 100$       
07/30/2018 St. John the Baptist Northampton PA 589$       07/29/2018 Hiriak, Nicholas 100$       
10/19/2017 SS. Cyril & Methodius-Berwick 560$       07/28/2018 Czaban, Rozalia 100$       
07/30/2018 Assumption BVM Perth Amboy NJ 550$       07/30/2018 Glancey, William 100$       
10/05/2017 St. Josaphat Church-Trenton 500$       07/29/2018 Buska, Michael & Lynda 100$       
07/31/2018 St John the Baptist Whippany NJ 500$       07/30/2018 Stayves, Richard 100$       
07/30/2018 St Michaels Cherry Hill NJ 305$       07/30/2018 St. Vladimir Palmerton PA 100$       
10/05/2017 Deyneka Lyubomyr & Nadia 300$       10/05/2017 Bartkovsky Michael & Paula 50$         
10/13/2017 St. John The Baptist-Whippany 300$       10/13/2017 Merchlinsky, John & Dorothy 50$         
07/29/2018 St. Joachim & Anna Front Royal VA 257$       10/13/2017 Kulish, Rose Marie 50$         
07/29/2018 Ss. Peter & Paul Phoenixville PA 255$       07/29/2018 Mytz, Fr. Pavlo & Family 50$         
07/29/2018 St. Josaphat Bethlehem PA  255$       07/28/2018 Adamshick, Joyce 50$         
08/01/2018 St Anne Warrington PA 250$       07/31/2018 Rydel, Eugene & Ann 50$         
07/30/2018 Ss Cyril & Methodius Olyphant PA 250$       10/26/2017 Holy Ghost Church-West Easton 44$         
07/31/2018 St. Vladimir Elizabeth NJ 250$       10/13/2017 Matuszewski, Cheryl & James 25$         
07/31/2018 Smolney, Nicholas 250$       10/19/2017 Sereditch John 25$         
08/01/2018 Zyblikewycz, Eugene & Stephania 250$       10/19/2017 Moczul Michael & Olga 25$         
01/12/2018 St. Nicholas Church-Glen Lyon 231$       10/19/2017 Beretsky Elias 25$         
10/26/2017 St. Vladimir Church-Scranton 220$       07/31/2018 Kulnynych, Mykhaylo & Pauline 25$         
08/01/2018 St. Mary's Carteret NJ 213$       07/29/2018 Garland Jr, Daniel & Laura 25$         
07/31/2018 Lefchick, Joanne 200$       10/13/2017 Johnson, Dorthy 20$         
07/30/2018 St. Vladimir Scranton PA 200$       10/19/2017 St. Vladimir Church-Edwardsville 20$         
07/29/2018 Immaculate Conception Hillside NJ 160$       11/30/2017 Nancy A. Waligun 20$         
07/30/2018 Christ the King Philadelphia PA 145$       07/27/2018 Worobij, Dr. Nadia 20$         
07/29/2018 St Michaels Pottstown PA 138$       
07/29/2018 Nativity BVM New Brunswick NJ 130$       Total US Disaster Recovery Collection 13,429$  
10/13/2017 Ascension of Our Lord-Sayre 120$       
07/29/2018 St Michaels Hillsborough NJ 120$       Several years ago, a Domestic Disaster Recovery Fund was established by 
07/30/2018 St. Nicholas Philadelphia PA 113$       our Philadelphia Ukrainian Catholic Archeparchy to aid victims recovering 
12/14/2017 St. Nicholas Church-Glen Lyon 104$       

US Disaster Recovery Collection  (Flood Collection)

from natural disasters.  The money is already being distributed.

Втрачено багато 
власних речей.

Наша Архиєпархія 
просить Вашої допомоги 
і зробити пожертви, 
які будуть передані 
людям - парафіянам 
і не парафіянам у 
Північно-Антрацитному 

та Південно-
Антрацитному 
деканатах у 
Shenandoah, 
St. Clair, 
Mount Carmel, 
C e n t r a l i a , 

Shamokin, Marion 
Heights, Olyphant, 
Minersville, Middleport, 
McAdoo, Hazleton, 
Scranton, Simpson, 
Nanticoke, Plymouth, 
Berwick, Glen 
Lyon, Wilkes Barre, 
Edwardsville, Frackville, 
Maizeville, які є в нужді, 
і допомогти їм якось 
відбудувати та відновити 
те, що втрачено.

Закликаючи до 
щедрості, просимо 
зробити пожертви і 

вислати до канцеляії: 
Archbishop’s Chancery, 
810 North Franklin Street, 
Philadelphia, PA 19123. 
Attention: US Disaster 
Recovery Fund. Випішить 
чек на: Archeparchy 
of Philadelphia з 
позначкою US Disaster 
Recovery Fund.

Дуже дякуємо Вам!
 
Most Rev. Andriy Rabiy
Apostolic Administrator 
for the Archeparchy of 
Philadelphia
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Український День Семінарії
PRIMROSE. – У неділю, 
29-го липня, відбувся 84-
ий щорічний Український 
День Семінарії. Це 
святкування української 
католицької віри й 
культури. Дохід з 
цього святкування 
помагає підтримувати 
Семінарію, що 
виховує семінаристів, 
котрі покликані до 
священичого життя.

Від  1985 року 
Український День 
святкують в Прімрос, 
недалеко від нашої 
Церкви св. Миколая.  
Сотні людей приходять, 
щоб скуштувати смачні 
українські страви, 
подивитися українські 
народні танці й 
послухати українську 
музику. Це час для 
товариства в колі сім’ї 
та друзів.

На початку, об 11-ій год. 
ранку Єпископ Андрій 
Рабій, Апостольський 
Адміністратор нашої 
Архиєпархії відслужив 
Божественну Літургію. 
Єпископ Андрій 
говорив про потребу  
молитви за покликання 
до священичого та 
релігійного життя, 
та за постраждалих 
від сильних злив, що 
пройшли минулого 
тижня. 

Єпископ Андрій зачитав 
цілий 22-ий Псалом, з 

якого сам Ісус Христос 
на хресті промовив такі 
слова: “Боже, мій Боже, 
чому мене покинув?“ 
Єпископ зауважив, що 
ці слова також і ми 
промовляємо в наших 
потребах. 

Єпископ пояснив, 
що люди в потребі 
починають молитися, 
ставити свічки, частіше 
ходити до церкви, 
благати Бога про 
поміч.  Бачучи, що 
негайної відповіді на 
їхні молитви немає, 
вони засмучуються. 
Але, Господь Бог чує 
їх і готовий помогти, 
бо дбає про всіх нас. 
І ми можемо ближче 
стати до Бога, коли 
ходитимемо на Літургії 
та прийматимемо 
Христа в Пресвятій 
Євхаристії.

84th Annual 
Ukrainian Seminary 

Day in South 
Anthracite Deanery 
of the Philadelphia 

Archeparchy 
celebrates faith, 
heritage, culture

JOHN E. USALIS 
July 30, 2018
Pottsville, Pa. Republican-
Herald

PRIMROSE (Schuylkill 
County, Pa) — It was 
all things Ukrainian at 
St. Nicholas Grove on 

Sunday as people came 
to enjoy and learn about 
the heritage and culture 
during the 84th annual 
Ukrainian Seminary Day.
Visitors enjoyed a new, 
more open view of 
the park with old trees 
and their roots being 
removed in order to 
make the ground more 
level for easier walking. 
New trees have been 
planted for future shade.
As is tradition, the 
ethnic festival began 
with the importance 
of the Catholic faith 
at the forefront with 
the celebration of a 
Hierarchical Divine 
Liturgy at 11 a.m. with the 
Most Rev. Andriy Rabiy, 
apostolic administrator 
of the Ukrainian 
Catholic Archeparchy 
of Philadelphia. This 
was Rabiy’s first Divine 
Liturgy celebrated as 
administrator after being 

appointed by Pope 
Francis to the position 
following the resignation 
of Metropolitan-
Archbishop Stefan 
Soroka, effective April 
16.

This year’s Ukrainian 
Seminary Day 
commemorated Soroka 
for his 17 years of 
episcopal service as 
the archeparchy’s 
archbishop and as 
metropolitan to all 
Ukrainian Catholics in 
the United States.

Rabiy was the main 
celebrant, with 
priests from the 12 
parishes of the South 
Anthracite Deanery 
as concelebrants. 
The deanery 
( p r o t o p r e s b y t e r y ) 
churches sponsor 

The Most Rev. Andriy Rabiy during the homily 
on Sunday, July 29th in St. Nicholas Hall, 
Primrose, PA. (Photo: John E. Usalis)
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the event under the 
leadership of their 
respective pastors.

As the liturgy began, 
Rabiy spoke about 
praying for special 
intentions: For increased 
vocations to the 
priesthood and religious 
life, and for those who 
suffered with torrential 
rains in the area.

During his homily, Rabiy 
spoke of the resignation 
of Soroka while he was 
an auxiliary bishop in 
Philadelphia, and he was 
chosen to be apostolic 
administrator.

“This is how I am actually 
here and I wanted to 
introduce myself,” Rabiy 
said. “My position is 
apostolic administrator. 
To understand that, it’s 
like a substitute teacher 
basically until someone 
else comes here to be a 
permanent metropolitan-
archbishop.”

Message in psalm
For Rabiy, this was his first 
time at the festival and 
to celebrate the service. 
The homily focused on 
Psalm 22, which begins 
“My God, my God, why 
did you abandon me?” 
Those are the words 
spoken by Jesus Christ 
while on the cross.

Rabiy read the entire 
psalm and connected 
what happened on the 
cross to everyday life.
“When we consider 
whatever happened in 
today’s Gospel, and 
we consider even our 
own lives and situations, 
how many times do we 
or somebody we know 
that may be pointing to 
the same thing,” Rabiy 
said. “Something very 
drastic happened, such 
as suddenly a dear one 
passed away or someone 
is very ill. And we are 
praying and asking God 
to look down and please 
heal your servant. I’m 
pleading and believe so 
much in you that you can 
heal me. There are times 
when things just don’t go 
right in our lives.”

Rabiy said the difficult 
times cause many to 
pray, light candles, go to 
church more frequently 
and do other things to 
ask God for help that 
doesn’t seem to come.

“And it seems the answer 
is not coming and you 
start to wonder how 
come,” the bishop said. 
“It’s challenging us. It’s 
challenging the power of 
prayer and challenges 
the existence of God, 
too.”

84th Annual Ukrainian Seminary Day in South Anthracite Deanery 
of the Philadelphia Archeparchy celebrates faith, heritage, culture

He said some people 
become disheartened 
when the answer is 
not heard, but there is 
always a connection 
with God, especially at 
a Divine Liturgy when 
Jesus Christ is received 
in the Holy Eucharist to 
assure God does listen 
and cares about every 
one.

Picnic and culture
After the liturgy, many 
left the hall and headed 
straight to the ticket 
booth to buy tickets 
for the many ethnic 
homemade food items. 
There was a long line 
for the ever-popular 
bleenies. People also 
enjoyed pyrohy, halupki, 
haluski, kielbasi and 
sausage sandwiches, 
hamburgers, hot dogs 

and soups. There was 
also a lemko platter, 
which included kielbasi, 
sauerkraut, rye bread, 
a halupki and choice of 
halushki or pyrohy. There 
were games for children 
and adults.

Ukrainian arts and crafts, 
including embroidery and 
pysanky demonstrations 
were available.

The outdoor 
entertainment began 
with a live outdoor polka 
broadcast by WPPA-
AM, which was followed 
by a dance program by 
the Kazka Ukrainian Folk 
Ensemble in the open 
air band pavilion. Brand 
new this year was the 

Bishop Rabiy and clergy from the South 
Anthracite Deanery at the Divine Liturgy 

in Promrose, PA. (Photo: Dr. Nadia 
Worobij)
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(continued from previous page)

vocal group Spiv Zhytta 
with “Living in Song.” 
The vocal group is from 
Washington, D.C., and 
performed traditional 
and classic Ukrainian 
songs. The entertainment 
continued with the John 
Stevens’ Doubleshot 
Polka Band that 
entertained with polka 
and dance music from 4 
to 8 p.m. to conclude the 
festival.

There were many 
vendors with all varieties 
of crafts, most related 
to the Ukrainian culture. 
Georgine Borchick 
displayed her works 
with the art of pysanky 
(decorated eggs) and 
held workshops during 
the day. Kim Fritzges 
demonstrated the art of 
writing icons.

Beginnings in park

“Ukrainian Catholic 
Seminary Day” began 
in 1934 in Lakewood 
Park, Barnesville, and 
continued through the 
50th anniversary held 
in July 1983. Seminary 
Day was a “coming 
home event” for many 
Ukrainians who left to 
work in defense plants 
in the larger cities. 
“Seminary Days” at 
Lakewood Park ended in 
1983, the year the park 
closed.

“Ukrainian Seminary 
Day” was revived in 
1985 and moved to St. 
Nicholas Picnic Grove, 
Primrose. From 1985 
through 2017, the event 
has raised $900,000 for 
St. Josaphat Ukrainian 
Catholic Seminary in 
Washington, D.C., the 
only such seminary in 
the United States. As 

84th Annual Ukrainian Seminary Day in South Anthracite Deanery 
of the Philadelphia Archeparchy celebrates faith, heritage, culture

a fundraiser for the 
seminary, the event is 
unique in that it is the 
only one where a group 
of parishes join forces to 
raise funds.

The first major 
immigration of Ukrainians 
to the United States was 
between 1870 to 1899, 
the first of four waves of 
immigration. In 1884, St. 
Michael the Archangel 
Greek Catholic Church, 
Shenandoah, was the first 
Eastern Catholic church 
founded in America. The 
first Ukrainian American 
organization in the United 
States was founded in 
1894 in Shamokin as 
the Ukrainian National 
Association, which still 
exist and is based in 
New Jersey.

This year’s program 
booklet featured Soroka 
and his 17 years as 
metropolitan-archbishop 
with many photos.

The South Anthracite 
Deanery includes 
12 churches in the 
counties of Schuylkill 
(Frackville, Maizeville, 
McAdoo, Middleport, 
Minersville, Saint Clair 
and Shenandoah), 
Luzerne (Hazleton), 
Northumberland (Marion 
Heights, Mount Carmel 
and Shamokin) and 
Columbia (Centralia).

h t t p s : / / w w w .
r e p u b l i c a n h e r a l d .
com/news/ukrainian-
s e m i n a r y - d a y -
celebrates-faith-heritage-
culture-1.2367549

Members of Kazka Ukrainian Folk Ensemble 
perform during Ukrainian Seminary Day. 
(Photo: Jacqueline Dormer)

Members of vocal group “Spiv Zyttya” from 
Washington, DC during Ukrainian Seminary 

Day. (Photo: Jacqueline Dormer)
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УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
святкуючи 27-му річницю Незалежности України 

 

В НЕДІЛЮ, 26-ГО СЕРПНЯ   -   О ГОД. 12:00 ВПОЛУДНЕ 
НА „ТРИЗУБІВЦІ”: UKRAINIAN AMERICAN SPORT CENTER - „ТРИЗУБ” 

County Line & Lower State Roads, Horsham, PA 
www.tryzub.org  ~ тел. (267) 664-3857 

 

1:30-4:30 попол.                   

„ЄДИНА УКРАЇНА — ЄДИНА З НАМИ!” 
Блискучий літній концерт надворі в „Тризубівському” парку 

 

Початок о год. 12-ій вполудне: 
Жива музика й танці 

 

Українські народні страви й печива 
 

Ярмарок та виставки 
Українське мистецтво  

й майстерність  
 

Пікнікові страви 
Холодні й гарячі напитки 

 

Розваги для дітей 
 

Українська музика, пісня й танці в одній динамічній програмі 
Хореографія спільними зусиллями виступаючих мистців: 

 

Танцювальний ансамбль „Іскра”    Taнцювальний ансамбль „Волошки”                   
Скрипалька Іннеса Тимочко-Декайло      Ірина   Лончина 
Живе відтворення української історії  
Юлія Ступень, Віка Слободян, та інш.      
Оркестра „Вокс Етніка” 
         

4:30 по пол. — Забава 
при звуках оркестри „Вокс Етніка” 

Спонзор:  
 
 
 
 

ВСТУП: 15 дол.; студенти 10 дол., діти до віку 14– безплатно. Безплатне паркування 
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Assumption Catholic School Bids Farewell to School Sisters

On June 8, 2018 the Assumption Catholic 
School (ACS) community in Perth Amboy, NJ, bid 
farewell to the Missionary Sisters of the Mother 
of God at the Divine Liturgy and a reception 
held in their honor. At the reception Sisters were 
honored with  a slide show featuring them over 
the fifty  years they have been a part ACS. The 
celebration was an opportunity for the school 
and the Assumption Parish to come together 
and show their appreciation for Sr. Yosaphata 
and Sr. Thomas and all the Missionary Sisters for 
the work they have done over 50 years at ACS. 
Earlier this month they announced that they will be 
returning to their motherhouse in Philadelphia on 
July 1, 2018 due to decreased vocations and a 
desire to strengthen community life. While giving 
her farewell speech Sr. Yosaphata thanked the 
students, staff members for their role in making 
her spiritual journey at Assumption school  a very 
enjoyable and memorable one. On this occasion, 
Fr. Ivan Turyk thanked the sisters for being an “icon 
of God’s presence” in Perth Amboy and “a light 
shining in the darkness” to so many parishioners 
and students of the Assumption family.

Sr. Yosaphata, MSMG, Fr. Ivan 
Turyk and Sr. Thomas, MSMG
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Ascension Manor Celebrates 4th of July 
with BBQ for Residents on July 2, 2018

Equal Housing Opportunity

Житловий комплекс «Вознесіння» для сеньйорів з 
62 років спонсорується Українською Католицькою 
Архиєпархією Філадельфії. Він знаходиться 
в Northern Liberties дільниці Філадельфії за 
адресою: 911 North Franklin Street, Philadelphia, 
Pa. 19123, один блок від Української Католицької 
Катедри Непорочного Зачаття. До нього входять 
два житлові будинки на 279 апартментів, в яких 
сьогодні проживає 307 осіб. Якщо вас цікавить 
додаткова інформація, просимо сконтактуватися 
з Житловим комплексом «Вознесіння» за № тел.: 
(215)0922-1116, або через електронну пошту: 
info@ascensionmanor.org .

Адреса веб-сайту:
 http://www.ascensionmanor.org/

Чи знали ви, що наша Архиєпархія є спонсором Житлового 
комплексу «Вознесіння», який знаходиться в Ôіладельôії в Northern 

Liberties дільниці, один блок від нашої української Катедри?
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Підтримаймо утвердження нашої Церкви на Волинській землі 

Наша Архиєпархія підтримує будівництво та викінчення Молодіжного Центру у місті Дубно. Українська 
Греко-Католицька парафія є дуже молодою, але надзвичайно активною. Цей молодіжний центр буде 
відкритий для всіх дітей, молоді та сімей. Парафія та Центр роблять багато добрих справ помагаючи 
бідним, престарілим та переселенцям з Східної України. 

Ми хочемо зібрати $6,000, щоби вони змогли завершити всі роботи повністю і відкрити центр на повну 
силу. Гроші є на закупівлю матеріалів, а волонтери виконують роботи. На даний час ми отримали 
$970.00.

Подаємо список жертводавців, яким ми щиро ДЯКУЄМО:
  $250.00...Worschak, Rev. George
  $200.00...Stek, Ann Marie 
  $200.00...Peda, Gregory 
  $100.00...Andrushko, Svitlana
  $100.00...Samilo, Russel 
  $100.00...Drabic, John & Doris 
  $20.00...Dr. Worobij, Nadia
     Total Collection for Dubno $970.00

Усі пожертви на ці проекти Фонду в м. Дубно при парафії 
Вознесіння Господнього можна надсилати на адресу Канцелярії 
Філадельфійської Архиєпархії (810 North Franklin Street, Philadelphia 
PA 19123). Просимо чеки виписувати на Special Needs in Ukraine, 
з поміткою: м. Дубно (Dubno). На всі пожертви буде видаватися 
довідка про відтягнення від податків.
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Вже другий рік наша Архиєпархія підтримує Центр Дозвілля 
для Молоді з Особливими Потребами при Карітас-Львів. 

Ми хочемо зібрати $8,000 оплатити зарплати та на різні матеріали для занять на цілий 2019 рік. На 
даний час, ми отримали $4,552.28. 

Координатори Центру, пані Марія Чучман, пані Наталя Загайко та отець Роман Бабій, разом з 
вихованцями хочуть подякувати кожному жертводавцю за їхні щедрі дарунки. Ваші доброта, розуміння 
та бажання допомогти, особливо тим, хто цього найбільше потребує є подивугідні. 

Подаємо список жертводавців, яким ми щиро ДЯКУЄМО:

 $1,000...Assumption of the Blessed Virgin Mary Perth Amboy NJ
 $1,000.00...Power, David & Helene
 $782.28...Nativity of BVM Ukrainian Catholic Church, Reading PA
 $500.00...Fylypowych, Andrew & Christine
 $300.00...Sayres, Edward & Nina
 $250.00...St. Josaphat Ukrainian Catholic Church, Trenton NJ
 $200.00...Dr. Guertler, Vera
 $100.00...Hiriak, Nicholas
 $100.00...Kalagher, Richard & Nadia
 $50.00...Holy Trinity Ukrainian Catholic Church, Silver Spring MD
 $50.00...Iwaskiw, Walter & Neonila
 $50.00...Lesyk, Lubov
 $50.00...Manwiller, Donald & Patricia
 $50.00...Sisters of St. Basil the Great
 $50.00...Battista Michael & Kathleen
 $20.00...Anonymous
         Special Needs In Ukraine (Lviv) $4,552.28

Збір пожертв на допомогу 
Центру продовжується. 
Зібрані кошти тепер 
будуть передані на 
утримання Центру у 
2019 році. Просимо 
надсилати ваші пожертви 
на Special Needs in 
Ukraine (marked LVIV) та 
надіслати за адресою: 
Archbishop’s Chancery, 
810 North Franklin Street, 
Philadelphia, PA 19123.
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Ôілядельôія відзначить  27 річницю 
незалежности та самостійности України

Єпископ 
Іван 
Бура

Празник 
Преображення 
Г.Н.І.Х. у нашій  

Ôіладельôійській 
Катедрі

У понеділок, 6-го серпня, на празник 
Преображення Господнього в 
Українській Католицькій Катедрі 
Непорочного Зачаття Єпископ Андрій 
Рабій та о. ректор Роман Пітула 
освятили овочі й фрукти.   Фото – 
Ігора Коваліва. 

Цього року  українська 
громада міста 
Філядельфії плянує 
урочисто відзначити 
академією-концертом 
27 річницю української 
незалежности та 
самостійности, який  
організує громадський 
комітет суспільно-
громадських та 
молодечих організацій 
міста Філядельфії. Провід 
Громадського Комітету, 
недавно вибраний,  
складається з таких 
осіб: Уляна Мазуркевич 
– голова, Христя Сеник 
– заступник голови, 
Оля Костів і Ляриса 
Кебуц – писарі,  Ляриса 
Стеблій – скарбник,  
Осип Рожка – преса. До 
громадського комітету 
організацій міста 
Філядельфії входять 18 
суспільно-громадських і 
молодечих організацій, 
між іншим УОКЦ, УККА 

і ЗУАДК та інші.

У цьогорічній програмі 
запляновано величавий 
концерт на п’ятницю 24 
серпня, о год. 7-ій вечора.  
(Ukrainian Educational 
and Cultural Center, 700 
Cedar Rd., Jenkintown, 
Pennsylvania). Свято 
відзначується традиційно 
завжди в день 24 серпня 
коли б він не припадав.

Перед філядельфійською 
публікою вперше 
виступить дуо Анна 
і Дмитро Шелест -  
піяністи,  які здобули 
високі признання і 
нагороди і недавно в 
м. лютомуцьоого року  
виступала в Карнегі Голл 
в Нью-Йорку. Обидва  
піяністи випусчтили сі-ді 
під назвою «Українська 
рапсодія», на якому 
награно композиції  
українських клясиків 

таких як Микола 
Лисенко,  Левко 
Ревуцький, Александер 
Жук і Мирослав Скорик.
Окрім цього, участь 
у святі незалежности 
візьме заслужений 
хор «Прометей», який 
вже 55 років виступає 
на національно-
громадських-релігійних 
святах як амбасадор 
української пісні.

Дитячий хор 
«Соловейки»,  18 дітей у 
віці 10-12 років,  будуть 
своєрідною окрасою 
свята: вони  втішаються 
гарним виконанням і 
доброю дикцією.

Юлія Ступінь і Галина 
Боднар на своїх 
бандурах та гарними 
голосами чаруватимуть 
українську публіку.

Громадський комітет 

плянує цього і 
наступнього року 
провести різні імпрези: 
з нагоди відзначення 
століття Першого 
Листопада 1918 року, 
85-ліття трагічного 
голодомору-геноциду 
1932-33 років та 100 
річчя свята соборности 
– злуки українських  
земель 22 січня 1919 
року.

Єпископ Іван Бура, 
помічником нашої 
Архиєпархії, з молитвпю 
відкритиме Святочний 
Концерт в честь Дня 
Незалежности України.

Уляна Мазуркевич
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Sisters of the Order of St. Basil the Great Planning Eighty-Seventh 
Annual Pilgrimage to the Mother of God for September 30, 2018

Since 1911 the Sisters of 
the Order of Saint Basil 
the Great have served 
the Ukrainian Catholic 
Church in the United 
States. Collectively and 
individually, the Sisters 
strive to be a Praying, 
Healing, Life-Giving 
Presence in every 
community in which they 
minister, especially in 
the field of education. 
One distinctive feature 
of their involvement with 
the community they serve 
is the annual pilgrimage 
honoring the Mother 
of God. This year’s 
pilgrimage will be held 
on Sunday, September 
30, 2018, at the Basilian 
Motherhouse situated 
in Fox Chase Manor, 
Pennsylvania, just outside 
of Philadelphia.. The 
theme selected for this 
year’s pilgrimage is “Let 
my prayer rise like 
incense before you”.

Following a traditional 
program established 
many decades ago, 
the day will begin 
with the Mystery of 
Reconciliation starting at 
9:00 a.m.  From 10 a.m. 
to 11 a.m. pilgrims are 
invited to see a special 
exposition—a replica of 
the Holy Shroud—in the 
Holy Trinity Chapel and 
then participate in the 
traditional observance 
of following the Stations 

of the Cross along the 
pathway to St. Mary’s 
Cemetery. A time-
honored procession 
venerating the Mother 
of God will begin at 
the Basilian Spirituality 
Center and end at the 
Faculty House Auditorium 
where a bilingual 
Hierarchical Divine 
Liturgy will be celebrated 
by the Ukrainian Catholic 
Hierarchy, accompanied 
by a choir from 
Assumption Ukrainian 
Catholic Church of Perth 
Amboy, New Jersey. 
His Grace, the Most 
Reverend Venedykt 
Aleksiychuk from the 
Ukrainian Catholic 
Eparchy of St. Nicholas, 
will serve as homilist for 
the Divine Liturgy and 
the Moleben. 

Afternoon activities will 
feature workshops on 
prayer at the Basilian 
Spirituality Center and a 
rosary processional led 
by Mothers in Prayer to 
the Grotto of Our Lady 
of Pochaiv. This will be 
followed by a Moleben 
celebrated by Ukrainian 
Catholic bishops and 
priests accompanied 
by a choir from Perth 
Amboy, New Jersey. 
Following the religious 
services, pilgrims will 
be invited to partake 
in the sumptuous array 
of traditional Ukrainian 

and American delicacies 
that will be available 
in the food court in the 
parking lot between 
the auditorium and 
the Ukrainian Heritage 
Center. The pilgrimage 
will end at 5 p.m. 
with another beloved 
tradition—the blessing 
of cars and buses as 
pilgrims depart from the 
monastery grounds and 
begin the journey to their 
respective homes. 

The annual pilgrimage 
is a long-standing 
tradition that allows the 
faithful to experience 
spiritual renewal and 

joy in the company 
of family, friends, and 
acquaintances . . . a  
reminder of Christ’s 
promise of love and 
inclusion: “Where two or 
three are gathered in My 
name, there am I in their 
midst.” 

For further information, 
please call 215-379-
3998 (ext. 17) or visit 
the Sisters’ website at 
www.stbasils.com or 
on Facebook at www.
facebook.com/pages/
Sis ters-of - the-Order-
of-St-Basi l- the-Great-
Jenkintown-A/28062306 
1977867?fref=ts. 

24-го липня Сестри Василіянки (Sr. 
Miriam Claire, Sr. Joann, Sr. Dorothy 
Ann) зустрілися з Єпископом 
Андрієм, щоб поговорити про свої 
майбутні плани. 
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2018 Basilian Volunteer Program to Ukraine

This year’s Basilian 
mission trip to Ukraine 
consisted of the most 
volunteers ever. Fourteen 
volunteers joined the 
Sisters of St. Basil the 
Great Basilian Volunteer 
Program to teach English 
to children and visit the 
needy in Ukraine. The 
volunteers who joined Sr. 
Ann Laszok, OSBM and 
Sr. Joann Sosler, OSBM 
hailed from five different 
states and three different 
Eparchies: Michael 
Haritan, Stephanie 
Manasterski from PA, 
Yurij Shevchuk, Olya and 
Jerry Tchir, John and 
Daria Catrobon, Helen 
Fedoriv, Zenovia and 
Anastasia Van Sise from 
NJ, Sophie and Ivanna 
Kultytsky from NC, 
Patricia Mackiw from IL, 
and Dennis Drost from 
OR. 

The mission trip 
consisted of three 
English Catechetical 
camps in Drohobych, 
Ivano-Frankivsk and 
Mukachevo as well as 
visiting seven different 
orphanages, psychiatric 
institutions, a halfway 
house, homeless shelters 
and rehabilitation 
centers. The camp in 
Drohobych coincided 
with the Eparchy’s 25th 
Anniversary so the 
Basilian missionaries had 
the opportunity to attend 
a Pontifical Liturgy 

celebrated by Patriarch 
Sviatoslav. 

The Drohobych camp 
was held at a newly built 
eparchial retreat center 
run by Pani Zoryanna 
Dubravski. While in the 
Drohobych,  Bukovo 
Psychiatric Institution, a 
rehabilitation center and 
a homeless shelter was 
visited by the volunteers 
to interact and distribute 
the gifts brought for the 
children and needy.

Our schedule included 
arrival in Ukraine on 
May 26, 2018.  The next 
day we attended Divine 
Liturgy on Pentecost 
followed by a visit to 
Bukovo Psychiatric 
Institution. Our visit 
coincided with the 25th 
Anniversary celebration 
of Drohobych Eparchy 
with Patriarch Sviatoslav 

presiding, who at the 
Banquet took time to 
pose for a picture with 
our volunteers. On  May 
29 to  June 3 we taught 
English at the camp 
for 70 children. While 
in the area we visited 
a Rehabilitation center 
and a Community style 
Homeless Shelter.

Michael Haritan, 
our professional 
photographer volunteer, 
left us for Kyiv after the 
first week. His dream 
of filming the “Babas” 
of Chernobyl and 
the wounded soldiers 
of Ukraine finally 
materialized with Sr 
Dia, OSBM and Fr Yurij 
Lohoza as translator and 
guide.

From  June 4 to June 
8, in Ivano-Frankivsk, 
we held an English day 

camp. Since the classes 
all finished by 1 pm, we 
visited to the Buchach 
House of Mercy, St 
Nicholas Village, a 
halfway house, the Pohon 
Psychiatric Institution 
and made a call to Fr 
Mirchuk in Odessa.  Sr 
Jeremiah  Steblyna, 
OSBM, Principal of 
Middle School was our 
local coordinator.

On our one day off we 
took a sightseeing tour 
to Yaremche, a waterfall 
and Bukovel.

June 10 to June 15 
found us in Syniak, a 
R.C. retreat center near 
Mukachevo for the last 
English overnight camp.  
Teaching in the beautiful 
Carpathian Mountains 

(continued on next page)

Buchach House of Mercy
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was a pleasure.  Fr Wasyl 
and his wife Anhelina 
Kopyn were our local 
coordinators. On  June 
15 we returned to Lviv 
after tearful goodbyes to 
do some final shopping 
and a visit to the crypt 
at St. George Cathedral 
where we prayed at the 
tomb of Metropolitan 
Sheptytsky for all our 
benefactors and friends.  

“This mission trip 
would not have been 
possible without the 
help and support of all 
our benefactors and 
volunteers. The children  
and needy of Ukraine 
are grateful to all who 
supported us. May 
God bless you for your 
generosity.” said Sr. Ann 
Laszok.

Praise from our 
volunteers and local 
coordinators: 

“Thank you very much to 
our Basilian sisters from 
America and volunteers 
who have completed 
their mission in Ukraine. 
Your presence was an 
incredible experience 
for the children: they 
could communicate with 
you in English and learn 
at the same time some 
American culture.
The most inspirational 
thing for the children was 
your volunteering. You 

2018 Basilian Volunteer Program to Ukraine

came for free, taught for 
free and spent your time 
with them. This example 
is most memorable to 
them and it impressed 
them. Thanks for the 
inspiration, you gave  
joy to the  children 
and their parents. We 
also received very 
good reviews from the 
parents. Therefore, we 
look forward to seeing 
you next year and today 
we are inviting you: 
Welcome to Ukraine next 
year!” (Sr Yermiya, 
OSBM, - coordinator 
of Ivano-Frankivsk 
day camp) 

“Glory forever! Thank 
you so much for 
your brilliant pictures! 
Looking through them 
I recollected all those 
days spending together. 
We appreciate all the 
work you have done! 
We appreciate every 
single day spending 
with your team! Team of 
professionals, team of 
great people, team with 
the same goal- to serve 
God and help people. 
May God help you in all 
your doings! Thank You 
for everything! P.S. These 
days we have a camp 
where there are a lot of 
children from your camp. 
They remember all the 
songs, all the prayers!!! 
We are so happy! 
They ask when will 

you come again! They 
miss you! We do too! 
Hope to see you soon! 
(Zoryanna Dubravski, 
coordinator of 
Drohobych of 
resident camp)

“This was my first visit 
to Ukraine, and it was 
an unforgettable one. 
I enjoyed meeting the 
people, seeing the 
beautiful countryside, 
and challenging myself 
to learn the Ukrainian 
language.
I taught English grammar 
to small groups of 
children who were 7-16 
years old. Sr. Joann was 
the primary teacher, and 

I learned a lot about 
teaching from observing 
her. Most of the children 
were engaged and 
eager to learn English 
and about the American 
culture. I had fun sharing 
various candies, such 
as sour Warheads and 
sweet Ring Pops, which 
were offered as rewards 
for completing the week 
of camp. After classes, 
the older kids played 
card games and shared 
music with the young 
volunteers. They were 
very entertained by our 
rudimentary Ukrainian 
language skills, and we 

(continued from previous page)

Sr. Ann Laszok, OSBM teaching in 
Drohobych

(continued on next page)
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“Ostensibly, we were 
going to Ukraine to 
teach – to teach the 
children some American 
English. While we did 
hopefully accomplish 
some or much of that, 
we probably came back 
having learned more 
than we taught! We 
learned how vibrant the 
life is in Ukraine, how 
religious the people 
there are; learned that 
there are wonderful 
religious and laity who 
provide for the many 
needy children where the 
government support falls 
short; learned how varied 
the Divine Liturgy is from 
one location to another, 
especially the different 
melodies and songs 
of the Transcarpathian 
region; the warmth and 
friendliness of the children 
and staff; and finally, 
learned that those of us 
who speak Ukrainian 
here in the States have 
a lot of catching up 
to do with the current 
Ukrainian vocabulary, 
picking up some new 
catchy words like 
“frikadel’ka” (meatball)! 
The opportunity to 
meet personally with 
our Patriarch Sviatoslav 
during a celebration in 
Drohobych was a real 
bonus! Our thanks to 
Srs. Ann and Joann for 
making the arrangements 

and facilitating an 
experience that will 
be worth repeating!” 
George Shevchuk 
(Toms River, NJ) June, 
2018

“For me, this experience 
was vital, fun, and long 
lasting...!
Vital because as 
Americans, Ukrainian 
Catholics, and adults, 
we were role models 
and example setters. 
Fun... because in 
addition to the task we 
were undertaking, we 
had loads of laughs, 
sang plenty of songs, 
and ultimately bonded 
deeply in ways that don't 
happen in just serious 
situations...and the more 
fun we had, the more, I 
believe was internalized 
of what we were there 
for!
And finally, long lasting 
in the sense that even 
after we left, relationships 
had been initiated and 
memories had been 
formed that transcend 
time/space and will last 
forever.
This experience was 
precious!  And it's my 
hope and desire to 
volunteer again next 
year and years after 
that, too.   it meant a 
lot to me...I'd like it to 
become an annual event 
in my life!

laughed and learned 
together. They are very 
similar to kids in America, 
even though they live 
6,000 miles away. I 
continue to maintain 
contact with some of 
the friends I made 
through social media, 
and I hope to return 
in the not-so-distant 
future!”  Stephanie 
M a n a s t e r s k i 
(Ambridge, PA) June 
2018

"Our recent mission to 
Ukraine was one of 
the most meaningful 
and spiritually enriching 
experiences in our lives.  
The beauty and splendor 
of the country provided 
a magnificent back-drop 
to our primary mission, 
namely to help our youth 
in Ukraine learn more 
about and become 
more comfortable with 
the English language, as 
well as to provide love 
and companionship to 
orphans and the needy.  
We accomplished that 
mission, and feel truly 
Blessed to have been part 
of this significant journey. 
It was an enlightening, 
rewarding and inspiring 
trip. We are looking 
forward to joining you 
on next year's mission 
to Ukraine! Gerry and 
Olya Tchir (Toms 
River, NJ) June, 2018

My sincere thanks go to 
Sisters Ann and Joann...
without them, this mission 
would not happen!”
Dennis Drost (Eugene, 
OR) June, 2018

Visit our Facebook 
for more pictures 
of all our visits and 
camps at:
https://www.facebook.
com/pages/Sisters-of-
the-Order-of-St-Basil-
the-Great-Jenkintown-PA

A presentation of all the 
camps and orphanages 
visited will be available 
upon request by calling 
or emailing Sr Ann 
Laszok, OSBM at 412-
260-1607 or srannl@
aol.com.

For a selection of 
Pictures from our 
Mission trip go to:
h t tp s : //www. i c loud .
c om/ s ha r eda l b um/ 
#B0KJtdOXmGalRKe

2018 Basilian Volunteer Program to Ukraine
(continued from previous page)

Bukovo
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Українська Православна Церква в Америці святкує 
100-ліття свого заснування в США 

28-го липня 2018 р. в Церкві св. Андрія в Бонд Брук, Н. 
Дж., Єпископ Андрій Рабій, Єпископ Павло Хомницький, 
Єпископ-ємерит Василь Лостен і о. Роман Малярчук, 
Ректор Семінарії св. Василія,  взяли участь у святкуванні 
100-ліття заснування Української Православної Церкви 
в Сполучених Штатах.

The Providence Association 
Of the Ukrainian Catholics in America 

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

    СОЮЗ УКРАЇНЦІВ  
                 КАТОЛИКІВ  

ПРОВИДІННЯ 

    www.provassn.com                 1912 
    Fraternity                         

2018
LIFE INSURANCE 

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

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

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

Call or email for details or a free personal consultation!
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Watch a video of the fruit blessing on our 
YouTube Channel at 

https://www.youtube.com/user/
thewayukrainian

Mr. Charles Chrin 
reposed in the Lord 
on June 30, 2018.   
The long time friend 
and benefactor to the 
Ukrainian Catholic 
Archeparchy was 94 
years old.  A leading 

member in the Lehigh Valley Business 
Community for over 60 years, his willingness 
and dedication to his community resulted in 
numerous civic projects, his faith in God led 
to his generous love for our Ukrainian Church. 
Eternal Memory! Vichnaya Pamyat!

+Mr. Charles Chrin

One example of the generosity of +Mr. Charles 
Chrin was funding the monument of the late +Bishop 
Walter Paska at Our Lady of Sorrows Cemetery in 
Langhorne, PA. (Photo from 2009 at the blessing of 
the monument.)

o. Роман Свердан відслужив Божественну Літургію в 
Wildwood Crest, NJ

У неділю, 5-го серпня, о 6:30 вечера o. Роман Свердан з парафії св. Михаїла в Cherry Hill, NJ,  й о. 
Богдан Чолій з Канади відслужили Божественну Літургію в Crest Community Church. Після Літургії о. 
Свердан благословив овочі (фрукти) на празник Преображення Г.Н.І.Х.  Під час літа Божественна 
Літургія в Wildwood Crest, NJ, відправляється в 6:30 вечора в неділю. 
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Come and Worship With Us During Your Vacation At The Jersey Shore!! 
 

 
 
For all who are vacationing during the Summer months in Wildwood Crest, NJ, the 
Ukrainian Catholic Summer Mission in Wildwood Crest invites you to come and worship 
with us! We celebrate the Divine Liturgy of St. John Chrysostom in Ukrainian (homily in 
English and Ukrainian) every Sunday evening at 6:30 pm from Sunday, July 1st , through 
Sunday, September 2nd , 2018, located at: 
 

Crest Community Church 
5901 Pacific Avenue 

Wildwood Crest, NJ  08260 
 
Crest Community Church is located on the corner of Pacific Avenue and Crocus Road.  
For more information, please contact Father Roman Sverdan at 856-482-0938 or Marusha 
Cyhan at 609-522-2811. We look forward to having you and your family spiritually 
refresh yourselves with us during your vacation at the Jersey Shore in Wildwood Crest! 
 

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.
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Ukrainian National Information Service 
311 Massachusetts Avenue, NE; Washington, DC 20002 
Tel:  202.547.0018       Fax:   202.547.0019 

Ukrainian National Information Service 
unisdirect 
@UNISdirect 
 

Make our Ukrainian-American concerns heard in the polling booths.

All Politics is Local! 
- Tip O'Neill 

The former Speaker of the House of Representatives  

M A K E  Y O U R  V O I C E  H E A R D

T O  V O T E
REGISTER  

Midterm Elections:  
November 6, 2018

Visit the U.S. Election Assistance Commission www.eac.gov/nvra/
online and select your state to learn about the requirements. VOTER REGISTRATION

E-mail:  unis.sawkiw@gmail.com
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Anyone who is or might be interested 
in becoming a deacon! 

Olyphant, PA

S.s. Cyril and Methodius Ukrainian Catholic 
Church, Olyphant, PA. is having the 8th 
Annual Fundraiser 2018 RUMMAGE SALE,  
at St. Cyril's Grade School Gym. 133 River 
Street, Olyphant, PA. on September 21, 
22, 23 2018.   TIME: 8:00 a.m.-6:00 p.m. 
on Friday (21st) and Saturday (22nd).  On 
Sunday (23rd) 8:00 a.m. - 2:00 p.m.  Contact 
Lauren Telep, Chairman at 570-383-0319 or 
Very Rev. Nestor Iwasiw, Pastor (570) 291-
4451.  Website: st.cyrils.weconect.com 

Feast of Elijah, Great Prophet

Very Rev. Roman Pitula and Rev. D. George 
Worschak blessed cars on August 2, 2018 at the 
Chancery in Philadelphia for the Feast of Elijah 
Great Prophet according to the Julian Calendar.
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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

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! Магазин відчинений у будні 
дні з 9:30 ранку до 4 години пополудні.

ЗАЗНАЧТЕ ДАТУ В КАЛЕНДАРІ 2018 Р. 

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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Літній християнський табір 
«Десять заповідей Божих» у Ôіладельôії

 
З 25 по 29 червня у 
Філадельфії пройшов 
літній християнський 
табір «Веселі канікули 
з Богом. Десять 
заповідей Божих», який 
спільно зорганізували 
Релігійне Товариство 
українців католиків 
«Свята Софія» США 
(ТСС А) та Сестри Чину 
св. Василія Великого. У 
заході, що відбувся в 
Духовному центрі сс. 
Василіянок Провінції 
Христа Чоловіколюбця 
у Дженкінтавн, штат 
Пенсильванія, взяли 
участь 29 дітей віком 
від 6 до 12 років.

Тематику організатори 
опрацювали з думкою 
про Декалог. Десять 
заповідей Закону 
розміщені були на 
двох скрижалях, бо 
в них містяться два 
види любові: любов 
до Бога і любов до 
ближнього.  Вказуючи 
на ці два види любові, 
Господь Ісус Христос 
на запитання, яка 
заповідь найважливіша 
в Законі, сказав: 
“Полюби Господа Бога 
твого всім серцем 
твоїм, і всією душею 
твоєю, і всією думкою 
твоєю. Це є перша і 
найбільша заповідь. 
Друга ж подібна до 
неї: люби ближнього 

твого, як самого себе. 
На цих двох заповідях 
утверджується весь 
Закон і Пророки” (Мт. 
22, 37–40). 

Програму табору було 
створено з метою 
поєднання духовної та 
культурної спадщини 
українського народу. 
В рамках табору діти 
аналізували заповіді 
Божі, молилися, 
вивчали християнські 
пісні, танцювали 
банси, навчалися 
рукоділлю, грали в 
навчальні та рухові 
ігри, відвідали Музей 
української спадщини 
при Менор-коледжі, 

синагогу Бет-Шолом, де 
ознайомилися із життям 
пророка Мойсея, а 
також вперше мали 
нагоду займатися 
у драматичному 
гуртку. Програму 
координувала Ірина 
Іванкович, Голова ТСС 
А, за активної участі 
катехитів Сестер ЧСВВ: 
с. Теодори Копин, с. 
Ольги Михайлюк та 
с. Василії Хвасти, а 
також за підтримки 
волонтерів: Андрія 
Перронґа, Катерини 
Городенчук та Меланії 
Шніцер. Божественну 
Літургію на закриття 
табору відслужив о. 
монс. Петро Васло, 

капелан Сестер ЧСВВ. 

Це третя спільна 
ініціятива Товариства 
«Свята Софія» США та 
Сестер Чину св. Василія 
Великого в царині 
духовного виховання 
молодого покоління 
українців «в розсіянні 
сущих».
    
  П р е с -
служба Товариства 
«Свята Софія» США

Світлини: Ірина Іванкович



12 ñåðïíÿ 2018 ð.  38

Єпископ Андрій Рабій відвідав параôії - Томз Рівер, Н. Дж.

Томз Рівер, Н. Дж.

У неділю, 5-го серпня, Єпископ 
Андрій Рабій, Апостольський 
Адміністратор Української 
Католицької Архиєпархії 
Філадельфії відвідав 
Українську Католицьку 
Церкву св. Стефана в Томз 
Рівер, Н. Дж.  Єпископ 
Андрій разом з парохом 
о. Володимиром Попиком 
відслужили Божественну 
Літургію. Проповідь 
виголосив Єпископ Андрій. 
Після Літургії при каві з 
солодким о.Володимир 
Попик подякував Єпископу 
Андрію за Його служіння 
добрим Пастирем у 
винограднику Господньому. 
Многая і благая літа, 
Владико!
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15 липня 2018 р. 
церква Непорочного 
Зачаття в Гілсайт, 
Н. Дж., мала честь 
приймати Єпископа 
Андрія Рабія, який 
відслужив вранішню 
літургію.  Владика Рабій 
був парохом цієї церкви 
з 2003 по 2004 рр. 

Отець парох Василь 
Владика, радники 
церкви та діти тепло 
привітали Єпископа 
Андрія при вході в 
церкву. Під час Служби 
Божої Єпископ Андрій 
виголосив натхненну 
проповідь. 
 
На обіді в парафіяльному 
залі Єпископ Андрій 
запросив парафіян 
ставити йому запитання.  
Вірні питалися про 

Єпископ Андрій Рабій відвідав параôії  - Гілсайт, Н. Дж.

Гілсайт, Н. Дж.

різні цікаві їм речі, а 
Владика відповідав 
усім у своїй звичній 
пастирській манері – як 
він це робив, коли був 

парохом у цій церкві.

Усі зазначили, що 
покидали парафію 
зміцнені духовно й 

особисто присутністю 
й зверненням Владики.  
Парафія щиро вдячна за 
дар відвідин Єпископа 
Андрія.  
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Єпископ Андрій Рабій відвідав параôії  - Поттстовн, Пенс.

8-го липня Єпископ Андрій Рабій відвідав парафію св. Архангела Михаїла в Поттстовн, Пенс., де 
парохом є о.  Ігор Роїк.

Поттстовн, Пенс.

22-го липня, Єпископ Андрій Рабій відвідав 
парафію Різдва Пресвятої Богородиці в Нью 
Бронсвік, Н. Дж., де парохом є о. Орест 
Кундеревич. Після закінчення  Семінарії св. 
Йосафата  у Вашінгтоні Єпископ Андрій служив 
у цій парафії.

Єпископ Андрій Рабій відвідав параôії - Нью Бронсвік, Н. Дж.

Нью Бронсвік, Н. Дж.,
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Another Successful Parish Festival in Perth Amboy, NJ!
On Saturday, June 23, 2018 the Assumption 
Parish in Perth Amoy, NJ held its 6th Annual 
Ukrainian Cultural Festival on the grounds of 
the parish. The Festival was a huge success, 
thanks to the hard work of our volunteers, 
the support of our sponsors, and the joy 
and energy of everyone who attended. We 
are truly blessed at  Assumption parish to 
have so many parishioners who give of their 
time, talent, and treasure to support us. We 
estimate that well over 1000 parishioners 
and guests joined us for a fun-filled day that 
included delicious homemade Ukrainian food 
and deserts, Ukrainian beer, a church tour, 
Beautiful Basket raffle, drawings and more.

This year our 
parish was 
honored with 
the presence 
of Wilda Diaz, 
a mayor of the 
City of Perth 
Amboy and 
His Excellency 
Bishop Andriy 
Rabiy, the 

Apostolic Administrator of the Ukrainian 
Archeparchy of Philadelphia, PA who visited 
the festival for the first time. Thank you 
again to all that attended and supported the 
Festival, and we are looking forward to an 
even bigger and better event next year.



O Mother of God, in giving birth you still preserved virginity, and in your falling asleep you did not forsake the 
world. You who are the Mother of Life have been transformed to life, and through your prayers have delivered 
our souls from death. (TROPARION — Feast of the Dormition of the Mother of God)

УСПІННЯ БОГОМАТЕРІ 
15-ого серпня 2018

“Ще не чувано ніколи що Вона не помагла” 

Матір Божа не залишилася нас сиротами, а як Цариця Неба і 
Землі завжди опікується нами і допомагає нам ходити на дорозі до 
нашого спасіння, до Небесного Царства. За свого земного життя 
Пресвята Богородиця якнайкраще сповнила Божу волю. Вона 
завжди була злагоді зі своїм Сином, і тому чуємо Її настанову, 
яку Матір Божа дала слугам на весіллі у Кані Галилейській і дає 
нам: “Робіть те, що Він скаже вам.” 

На свято Успіння Пресвятої Богородиці ми згадуємо Її смерть і 
поховання, а також святкуємо Її Воскресіння і Вознесіння (тобто 
Внебовзяття). Смерть і гріб не змогли Її втримати. Одна наша пісня 
каже: “Уснула Мати Божа, уснула і сном блаженним спочила. Не 
знала смерти, болю не знала з життям ся легко ростала.” 

На іконі Матір Життя є показане перенесення Богородиці до життя зі Своїм Сином, Ісусом Христом на 
Небесних Висотах, де Вона перебуватиме повіки. Також бачимо Апостолів, навколо Матері Божої, і 
Ісуса Христа, як повновладного Господаря над смертю і життям. Те, що Христос вчинив з Богоматер’ю 
(перенесення до Життя вічного), те вчинить з кожним, хто вірить у Христа і у Його Воскресіння. Тож віримо 
у Бога, віримо у Царювання Діви Марії, віримо у перемогу Життя над смертю. Амінь.

Глава УГКЦ у Зарваниці: «Саме в УГКЦ безперервно упродовж 1030-
ти років скарб віри передавався від одного покоління до іншого»

Неділя, 15 липня 2018 p.

У найтяжчі часи 
випробувань, коли наша 
Україна була обдерта з 
усього свого блага, наші 
діди і прадіди не втратили 
скарбу віри. І тому наша 
Церква упродовж тих 
1030 років не тільки 
була захисницею, 
душею українського 
народу, не тільки 
була державницькою 
Церквою, але Церквою 

державотворчою. На 
цьому наголосив Отець і 
Глава Української Греко-
Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав 
перед стотисячною 
спільнотою прочан 
Загальнонаціональної 
прощі до Зарваниці. 

На прощу до Зарваниці, 
яка цього року 
присвячена 1030-річчю 
Хрещення Русі-України, 
з’їхалися прочани зі всієї 

України та цілого світу: 
країн Європи, США, 
Канади, Аргентини, 
Австралії.

Архиєрейська Літургія, 
яку очолив Отець і Глава 
УГКЦ Блаженніший 
Святослав, була 
присвячена молитві за 
мир та цілісність України. 
На прощу також прибув 
помолитися Президент 
України Петро 
Порошенко. Численні 

прочани привітали 
очільника держави 
оплесками.

У проповіді 
Предстоятель Церкви 
відзначив, що віра – 
найбільший скарб, який 
проголошує сьогодні 
Христове Євангеліє. 
«Коли людина знає, в 
кому єдиному сповнення 
її мрії, коли вона може 
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торкнутися того, кого 
шукає, щобільше, коли 
може дозволити своїй 
мрії торкнутися її, – 
стаються чуда», – сказав 
Глава Церкви.

Ми прибули сюди з різних 
куточків України та світу, 
щоби відсвяткувати 
1030-ту річницю 
Хрещення України. «Й 
ось сьогодні в Зарваниці 
ми дякуємо, що 1030 
років у наших сім’ях 
від одного віруючого 
серця до іншого дар 
християнської віри саме в 
нашій Церкві передаємо 
як найбільший скарб 
нашого народу. Ми 
сьогодні дякуємо Богові, 
що саме Українська 
Г р е к о - К а т о л и ц ь к а 
Церква сподобилася 
бути спадкоємницею, 
п р а в о н а с т у п н и ц ею 
князя Володимира і його 
святого Хрещення», – 
сказав проповідник.
Саме в нашій Церкві, 
переконує духовний 
лідер греко-католиків, 
безперервно упродовж 
1030-ти років цей скарб 
віри передається з вуст в 
уста від одного покоління 
до іншого. «У найтяжчі 
часи випробувань, – 
сказав проповідник, 
– у часи татарської 
навали, в час іноземних 
панувань, коли наша 
Україна, наша земля 
була обдерта з усього 

свого блага, з усіх 
своїх скарбів, наші діди 
і прадіди не втратили 
скарбу віри. І тому наша 
Церква упродовж тих 
1030-ти років не тільки 
була захисницею, душею 
українського народу, не 
тільки державницькою 
Церквою, але Церквою 
державотворчою».

«Навіть тоді, коли не 
було іншої земної 
інституції, – продовжив 
Предстоятель, – яка би 
могла захищати права 
свого народу, бути 
його голосом на увесь 
світ, пастирі й очільники 
нашої Церкви були 
вустами народу, в якого 
забрали голос, вустами 
людей, в яких забирали 
право на існування. 
Саме через те, що 
Церква передавала, 
робила можливим 
кожному українцеві 
торкнутися Ісуса, саме 
тому в часи Радянського 
Союзу, коли інші 
Церкви спадкоємниці 
В о л о д и м и р о в о г о 
Хрещення перестали 
представляти інтереси 
свого народу, саме наша 
Церква перетворилася 
на найбільшу групу 
суспільної опозиції 
до атеїстичної 
комуністичної влади. 
Ми змогли вистояти, 
зберегтися як народ 
від розчинення в тому 

загальному казані так 
званого радянського 
народу. І вийшли 
переможницею як 
Церква над безбожним 
атеїстичним режимом».
Також прочани прибули 
до цього святого місця, як 
сказав проповідник, щоб 
зустрітися не тільки один 
з одним, прийшли, щоб 
зустрітися насамперед 
із Богородицею, нашою 
Матір’ю, яка ніколи 
нас не покидала. 
Прийшли, щоб молитися 
перед Її чудотворною 
Зарваницькою іконою, 
яка є свідком всього 
сказаного.

«Просімо нашу 
Богородицю, щоби 
через Її молитви, через 
заступництво і молитви 
віруючих сердець нашої 
Церкви, Господь торкнув 
наш народ. Щоб те, про 
що ми так молимося й 
мріємо, стало дійсністю 
в нашому житті», – 
попросив Глава Церкви.
На Літургії також спільно 
молився кардинал 
Гуалтьєро Бассетті, 
Президент Єпископської 
Конференції Італії, в 
єпархії якого сьогодні 
перебуває близько 
півмільйона українців.

«Гадаю, – сказав 
Блаженніший Святослав, 
– не один італійський 
душпастир запитує 

українців, про що 
ви мрієте? А про 
що сьогодні мріють 
українці? Найперше – 
про мир. Принесли на 
сьогоднішню прощу, 
можливо, те найбільше 
прагнення – прагнення, 
аби закінчилася війна. 
Люди вміють починати 
війни, а мир походить 
тільки від Бога».

ht tp ://news.ugcc.ua/
video/glava_ugkts_u_
z a r v a n i t s % D 1 % 9 6 _
s a m e _ v _ u g k t s _
b e z p e r e r v n o _
u p r o d o v z h _ 1 0 3 0 _
r o k % D 1 % 9 6 v _
s k a r b _ v%D1%96 r i _
peredavavsya_v%D1 
% 9 6 d _ o d n o g o _
poko l%D1%96nnya_
d o _ % 
D1%96nshogo_83345.
html
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Глава УГКЦ у Зарваниці: «Саме в УГКЦ безперервно упродовж 1030-
ти років скарб віри передавався від одного покоління до іншого»

(продовження з попередньої сторінки)



Патріарх Святослав розповів Папі про можливе об’єднання 
українського православ’я та про ставлення УГКЦ до цього процесу

3 липня 2018 p.

Сьогодні у Ватикані 
відбулась зустріч 
Б л а ж е н н і ш о г о 
Святослава з Папою 
Франциском. Зустріч 
відбулась з ініціативи та 
на прохання Глави УГКЦ 
з нагоди відзначення 
ювілею 1030-річчя 
Хрещення Русі-
України, інформує сайт 
Київської архиєпархії 
УГКЦ з посиланням 
на Секретаріат Глави 
УГКЦ в Римі.

Особливу увагу 
Б л а ж е н н і ш и й 
Святослав приділив 
стосункам УГКЦ з 
іншими Церквами-
с п а д к о є м н и ц я м и 
В о л о д и м и р о в о г о 
Хрещення. Він розповів 
Святішому Отцеві про 
болючий факт поділу 

між православними 
Церквами в Україні та 
непоодинокі “ганебні 
факти інструменталізації 
Святих Тайн, зокрема 
Святої Тайни Хрещення, 
для приниження 
або заперечення 
х р и с т и я н с ь к о ї 
ідентичності вірних 
певних конфесій”.

За повідомленням 
Секретаріату Глави 
УГКЦ в Римі, під час 
розмови Блаженніший 
Святослав ще раз 
висловив Святішому 
Отцеві  позицію УГКЦ 
щодо перемовин, 
які ведуться між 
П р а в о с л а в н и м и 
Церквами та 
Константинопольським 
Патріархатом у справі 
зцілення поділів та 
об’єднання українського 
православ’я:

“Ми позитивно 
оцінюємо зусилля 
щодо подолання 
розколу в українському 
православ’ї. Одночасно 
вважаємо ці процеси 
внутрішньою справою 
православної сторони 
і в жодному випадку 
не втручаємося у ці 
процеси  та не беремо 
участі у їх проведенні. 
Ми переконані, що 
світська влада повинна 

забезпечувати необхідні 
умови для вільного 
розвитку усіх Церков 
у нашій державі і 
неприпустимим з її боку 
є трактувати будь-яку 
Церкву як державну”, - 
наголосив Глава УГКЦ.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
catholics/ugcc/71701

Глава УГКЦ: «У святкуванні 1030-річчя Хрещення Русі-
України ми єднатимемося з Українською державою»

Вівторок, 24 липня 2018 
p. 
 
Хоча древня традиція 
велить нам святкувати 
Хрещення Русі-України 
14 серпня, проте 28 
липня ми єднатимемося 
у цьому святкуванні з 
Українською Державою, 
оскільки це державне 
свято, а також із 
нашими православними 

братами. 

 Таку позицію висловив 
Отець і Глава 
Української Греко-
Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав 
в інтерв’ю з нагоди 
1030-річчя Хрещення 
Русі-України.

Блаженніший Святослав 
відзначив, що в 

період цих державних 
святкувань ми ніколи 
не організовували в 
Києві своїх акцій для 
того, аби не бути 
«антитезою» до наших 
православних братів. 
«Ми завжди намагалися 
цим святкуванням 
підкреслювати не те, 
що нас роз’єднує, а те, 
що єднає. А єднає нас 
саме це Хрещення, яке 

ми власне святкуємо».
Предстоятель привітав 
усіх християн України 
з нагоди 1030-річчя 
Хрещення. «Бажаю усім 
нам керуватися своєю 
вірою в Бога, коли ми 
приймаємо важливі 
рішення в житті, щоб у 
будь-яких обставинах 
ми завжди залишалися 
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християнами, а 
також зберегли 
цей дар, який наш 
народ (як найбільший 
національний скарб) з 
покоління в покоління 
передавав його своїм 
нащадкам», – побажав 
Глава Церкви.

Глава УГКЦ: «У святкуванні 1030-річчя Хрещення Русі-
України ми єднатимемося з Українською державою»

«Бажаю, аби наше 
християнство не 
було номінальним чи 
формальним, коли ми 
щось святкуємо, а щоб 
ми були християнами 
у нашому щоденному 
житті і нашою вірою 
в Бога керувалися 
тоді, коли ухвалюємо 

необхідні державні чи 
особисті рішення», – 
додав духовний лідер 
греко-католиків.

Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua/
news/glava_ugkts_u_

svyatkuvann%D1%96_ 
1030r%D1%96chchya_
h r e s h c h e n n y a _
ru s%D1%96uk ra i n i _
m i _ b u d e m o _ 
i e d n a t i s y a _ z _
u k r a i n s k o y u _
derzhavoyu_83419.html

Папа: Наслідування Христа – запорука успішності місії
Зустріч Папи з 
м і н і с т р а н т а м и 
завершилася Літургією 
Слова, під час якої 
Святіший Отець 
виголосив проповідь, 
заохочуючи підлітків і 
молодь все робити на 
Божу славу, наслідуючи 
святих
о. Тимотей Т. Коцур, 
ЧСВВ – Ватикан

«Від нашої 
послідовності залежить 
те, чи наші брати і 
сестри розпізнають 
в Ісусі Христі єдиного 
спасителя та надію 
світу», – наголосив 
Папа Франциск, 
проповідуючи під час 
Літургії Слова, якою 
закінчилася його 
зустріч з учасниками 
ХІІ Міжнародного 
п а л о м н и ц т в а 
міністрантів, що 
відбулася на площі 
Святого Петра у 
Ватикані ввечері, 31 
липня 2018 року.

Все на Божу славу

Коментуючи слова 
святого Павла «Робіть 
все на Божу славу», 
що прозвучали під час 
читання, Святіший Отець 
звернув увагу на те, що 
«служити Божій славі в 
кожній речі, яку робимо, 
– це визначальний 
критерій нашого діяння, 
найбільший підсумок 
того, що означає жити 
дружбою з Ісусом». 
Саме це є орієнтиром 
для нас, коли ми не 
впевнені, що слід 
чинити, допомагаючи 
«розпізнати Божий 
голос всередині нас, що 
промовляє у сумлінні». 
«Божа слава, додав він, 
– це стрілка компаса 
нашого сумління».

Подобатися всім в 
усьому

«Святий Павло, – вів далі 
проповідник, – говорить 
про ще один критерій: 

намагатися подобатися 
всім у всьому, щоб вони 
досягли спасіння. Всі 
ми, – пояснив він, – є 
Божими дітьми, маємо 
ті самі прагнення, 
мрії та ідеали. Іноді 
хтось залишається 
розчарованим, і саме 
ми можемо наново 
запалити світло, 
передати трохи 
хорошого настрою. Так 
простіше досягнути згоди 
та свідчити в щоденному 
житті Божу любов та 
радість віри. Це від 
нашої послідовності 
залежить те, чи наші 
ближні визнаватимуть 
Ісуса Христа як єдиного 
спасителя та надію 
світу».

Наслідувати Христа

У цьому контексті Папа 
зауважив, що може 
виникнути запитання: 
«Чи це не надто високе 
завдання?». Дійсно, 
мова йде про «велику 

місію», але «можливу», 
й заохочення нам знову 
додає святий Павло, 
який пише: «Будьте моїми 
послідовниками, як я 
Христа».
«Саме так, ми можемо 
жити цією місією, 
наслідуючи Ісуса, як це 
робив святий Павло 
та всі святі. Погляньмо 
на святих, які є живим 
Євангелієм, бо зуміли 
перекласти Христове 
послання в своє життя» – 
сказав Святіший Отець, 
закликавши: «Ставаймо 
наслідувачами святих, 
робімо все на Божу 
славу і для спасіння 
ближніх. І вважайте та 
пам’ятайте: на цій дорозі 
наслідування святих, на 
цій дорозі святості, нема 
місця для лінивої молоді».

https://www.vaticannews.
va/uk/pope/news/2018-
07/papa-nasliduvannya-
h r y s t a - z a p o r u k a -
uspishnosti-misiyi.html
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Глава УГКЦ у Крилосі: «Наша Церква завжди була 
державотворчою, але ніколи не була державною, яка 

б обожнювала земну владу»

Неділя, 05 серпня 2018 
p. 

У вірі щодня потрібно 
зростати, як те гірчичне 
зерно, що є початком 
великого дерева. Над 
єднанням людини з 
Богом, над єднанням між 
нами та Ісусом Христом, 
між нашим народом і 
нашим Богом потрібно 
працювати, чувати 
кожного дня. Це тоді 
робить людину сильною, 
дає їй ключі до свободи. 
Робить її переможницею 
над злом. 

Про це сказав Отець і 
Глава Української Греко-
Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав 
під час Архиєрейської 
Божественної Літургії 
в селі Крилос Івано-
Франківської архиєпархії, 
де 4-5 серпня 2018 
року відбувається 
Всеукраїнська патріарша 
проща до Крилоської 
чудотворної ікони Матері 
Божої.
«Ця проща є подячною 
молитвою за дар 
1030-річчя Хрещення 
Русі-України, – зауважив 
Предстоятель під час 
проповіді до прочан. – 
Ми  хочемо подякувати 
Господу Богу за те, що 
1030 років тому ми 
вийшли з хрещальної 
купелі, до якої нас привів 
рівноапостольний князь 
Володимир, як єдиний 

об’єднаний в Христі 
Божий народ. Цей скарб 
святої віри передавався 
в нашому народі, як 
н а й д о р о г о ц і н н і ш и й 
національний скарб, із 
покоління в покоління, 
від батьків до дітей, від 
матері до її дитини».
І сьогодні тут, продовжив 
Блаженніший Святослав, 
стоячи на цьому святому 
місці, перед обличчям 
Крилоської чудотворної 
ікони Богородиці, ми 
хочемо ще раз запитати 
Господа Бога: а де 
ж наше сумління, що 
означає скарб віри? 
Чому віра в Бога є 
скарбом? А, можливо, 
навіть більше. Чому серед 
усіх скарбів, які людина 
може прагнути, шукати 
у своєму житті, віра є 
найбільшим скарбом? 
Властиво, відповіді на ці 
питання, які, можливо, 
ця молитва зроджує в 
нашому серці, ми чуємо у 
Святому Євангелії, у тому 
слові, в якому сам Бог 
хоче до нас говорити…

«Віра в Бога, – запевнив 
проповідник, – означає 
цілковите єднання між 
людиною і Богом. Це 
таїнство поєднання 
відбулося в особі Ісуса 
Христа. Ісус є Богом, 
який став людиною, 
воплотився в людину, 
взяв на себе не тільки 
людське тіло, а й 
історію людства. З її 

болями, стражданнями. 
Тому передвіщає своє 
розп’яття, смерть і 
воскресіння».

Вірити в Бога, вважає 
Глава Церкви, означає 
поєднати з Богом 
усе те, ким ми є. Це 
означає поєднати нашу 
душу, наше тіло, наше 
прагнення - усе наше 
єство. Саме те поєднання 
між людиною і Богом ми 
називаємо вірою. Тому 
апостол Павло каже: 
уже не я живу, а Христос 
живе в мені. І те, що сам 
Христос чинив на доказ 
свого Божества, може 
діятися через життя, 
молитву, свідчення і навіть 
смерть і воскресіння 
віруючої людини.

Говорячи про Київську 
Церкву, Глава УГКЦ 
зауважив, що вона 
завжди виконувала роль 
того євангельського 
батька, про якого ми 
сьогодні чуємо. І завжди, 

у кожному історичному 
моменті, вела своїх дітей 
до поєднання з Христом. 
Київська Церква завжди 
служила своєму народові, 
завжди вчила і князя, і 
селянина ставити Ісуса 
Христа в центрі свого 
життя.

«Саме віра в Бога, – 
переконує Блаженніший 
Святослав, – дає 
нам можливість не 
впадати в крайнощі 
в наших особистих 
життєвих виборах. 
Саме Церква Христова 
повинна послужити 
українському суспільству 
так, як 1030 років 
тому, віднайти осердя 
свого національного 
державного будівництва. 
Саме через те, що наші 
попередники ставили 
Бога в центрі своєї 
політичної, державної 
діяльності, Церква змогла 
виконати своє служіння».
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У нашій Церкві, в її історії, 
відзначив Предстоятель 
УГКЦ, зокрема в 
сучасності, проявилася 
оця древня київська 
модель служіння своєму 
народові і його державі. 
«Саме через те, що наша 
Церква вчила ставити 
в центр свого життя 
тільки Бога, вона завжди 
була державницькою. 
Вона вчила людей 
бути вільними. Завжди 
була державотворчою, 
тому що була матір’ю і 
учителькою свого народу. 
Але ніколи наша Церква 
не була державною, 
яка б обожнювала 
земну владу і йшла б 
на служіння земним 
володарям. Тому вона 

завжди була Церквою 
свого народу», – сказав 
архиєрей.

«Саме цю місію, – 
запевнив Блаженніший 
Святослав, – наша 
Церква хоче виконувати і 
в сучасному українському 
суспільстві. Саме цю 
місію нам довіряє Господь 
наш Ісус Христос. Саме 
цю місію ми повинні 
зрозуміти як спадок 
дару Христової віри. І те, 
властиво, що ми сьогодні 
святкуємо. Тому, дякуючи 
сьогодні за дар віри, ми 
дякуємо Господу Богу за 
те, що впродовж усієї 
історії Він був з нами».

Під час Архиєрейської 

Глава УГКЦ у Крилосі: «Наша Церква завжди була 
державотворчою, але ніколи не була державною, яка 

б обожнювала земну владу»

Літургії прочани на 
чолі зі своїм духовним 
провідником відновили 
хрещальні обіти.

Насамкінець Глава 
Церкви пригадав, 
що цього року ми 
молимося “Отче наш” 
і “Богородице Діво” 
за чесне проведення 
виборів в Україні у 2019 
році. І разом з прочанами 
помолився за це.

У кінці Літургії 
Архиєпископ Володимир 
(Війтишин), Митрополит 
І вано -Франк і вський , 
подарував Главі УГКЦ 
копію чудотворної ікони 
Крилоської Матері Божої, 
аби Вона оберігала його.

Вірні подякували 
оплесками Блаженнішому 
Святославові за спільну 
молитву та духовний 
провід.

Департамент інформації 
УГКЦ

ТЕГИ: проща, 
Блаженніший Святослав, 
крилос 
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ale_n%D1%96koli_ne_
b u l a _ d e r z h a v n o y u _
yaka_b_obozhnyuvala_
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