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Блаженніший Святослав Шевчук взяв участь  у 
64-ій Успенській Прощі в Словтсбургу, Н.Й.

Фото: Єрархи під час процесії на Успенській Прощі в Словтсбургу, 12 серпня 2018 р.  
(ôото: Òересa Сівак)

11-го та 12-го серпня 
2018 р. на 64-ту 
Успенську Прощу 
в Словтсбургу, 
яку називають 
“ А м е р и к а н с ь к о ю 
Зарваницею”, прибуло 

8,000 прочан, що 
набагато більше ніж 
звичайно. Збільшення 
кількості прочан було 
пов’язане з присутністю 
на Прощі Блаженнішого 

Святослава Шевчука, 
Глави Української Греко-
Католицької Церкви, та 
Його Еміненції Тімоті 
Кардинала Долана, 
Архиєпископа Римо-

Католицької Архидієцезії 
Ню Йорку.  Сестра 
Софія Лебедович, 
ССНДМ, Генеральна  
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Н а с т о я т е л ь к а 
Сестер Служебниць 
Непорочної Діви Марії, 
привітала Блаженнішого 
Святослава, всіх 
єрархів, а також сестер 
та паломників. 
 
Велика кількість прочан, 
які приступили до 
Таїнства Сповіди й 
Пресвятої Євхаристії 
є свідченням спраги 
вірних до поглиблення 
своєї віри й прагнення 
Божої благодаті. 
Сестри Служебниці 
вдячні Блаженнішому 
Патріарху Святославу 
Шевчуку, Його Еміненції 
Тімоті Кардиналу 
Долану, Єпископу 
Курту Бурнет, Єпископу 
Андрію Рабію, Єпископу 
Івану Бурі, Єпископу 
Павлові Хомницькому, 

ЧССВ, Єпископу 
Богданові Данилу, 
Є п и с к о п у - е м е р и т у 
Василю Лостену та  всім 
священикам, які служили 
під час Прощі. Сестри 
Служебниці також 
вдячні “Lay Associates” 
Сестер Служебниць, 
Лізі Українських 
Католиків, вірним з 
парафій Українського 
К а т о л и ц ь к о г о , 
Византійського та Римо-
Католицького Обрядів. 
Сестри дякують членам 
хорів Візантійської 
церкви св. Марії в 
Hillsborough, NJ, та 
Української Католицької 
Церкви св. Юрія в Ню 
Йорку. Окрема подяка 
жителям Словтсбургу, 
без чиєї допомоги 
та участі Сестри не 
змогли би провести 

Блаженніший Святослав Шевчук взяв участь  у 
64-ій Успенській Прощі в Словтсбургу, Н.Й.

Sr. Sofija Lebedowicz, SSMI

Дивіться відео на:
 https://www.youtube.com/user/thewayukrainian/videos

(продовження з попередньої сторінки)

таку багатолюдну 
Прощу, як і багатьом 
жертводавцям, які 
підтримують їхню 

щорічну Успенську 
Прощу.

http://ssmi-us.org/
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«Український народ показує світу, що є цінності, за 
які варто віддати життя, — це віра в Бога і свобода», — 

Блаженніший Святослав у Слоцбурзі

Понеділок, 13 серпня 
2018 p.
 
Віра в Бога має 
надзвичайну силу 
та могутність, адже 
вона допомагає нам 
відкрити та прийняти 
вічне життя. Українці 
демонструють відвагу: 
у скрутний час своїми 
вчинками показують 
важливі цінності — віру 
в Небесного Отця та у 
свободу.

На цьому наголосив 
Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав 
під час своєї проповіді 
до вірних у неділю, 
12 серпня, під час 
Успенської прощі до 
Слоцбурга (США), на 
горі Марії.

На початку своєї 
проповіді Предстоятель 
зазначив, що у цей час 
збіглося три ювілеї: 
1030-річчя Хрещення 
Київської Русі-України, 
60-річчя створення 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
митрополії, а 
також піднесення 
С т е м ф о р д с ь к о г о 
екзархату до рівня 
єпархії. Окрім цього, 
Глава УГКЦ зізнався, 
що йому надзвичайно 
приємно стояти на тому 
ж місці, на якому 50 років 

(Продовження на ст. 4)
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тому був патріарх Йосиф 
Сліпий. Блаженніший 
Святослав привітав 
усіх присутніх з цими 
визначними подіями.

Цього дня зі сторінок 
Святого Письма до нас 
линуло запитання: що 
я маю доброго чинити, 
щоб мати життя вічне? 
Історія про те, як багатий 
юнак цікавиться цим в 
Ісуса Христа. Багатий 
юнак — це людина, яка 
шукала свій життєвий 
шлях, тому ставила собі 
глибокі запитання: чи 
справді існує життя вічне 
і чи справді воно може 
бути скарбом?

«Вічне життя є даром 
і цей дар дається 
людині в особі Ісуса 
Христа. Він поставив 
ф у н д а м е н т а л ь н и й 
вибір перед молодим 
юнаком: обрати вічне чи 
дочасне (тобто те, що 
не переминає, чи те, що 
швидко можна втратити). 
Бідний юнак не знав, що 
відповісти, і тому вийшов 
засмучений. Йому 
здавалося, що те, що він 
зараз має у своїх руках, 
є надійним... Проте Боже 
Слово запрошує нас 
на ризик, бо справжній 
скарб — на небі. Вічне 
життя є більш реальним, 
ніж наші особисті земні 

«Український народ показує світу, що є цінності, за 
які варто віддати життя, — це віра в Бога і свобода», — 

Блаженніший Святослав у Слоцбурзі

(Продовження на ст. 5)

(продовження з попередньої сторінки)
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плани, сподівання, 
ілюзії чи людські діла. 
Вічне життя — віра в 
Бога, яку ми можемо 
відкрити у своєму серці. 
Тільки віруючи в Бога і 
приймаючи дар вічного 
життя, ми можемо бути 
собою і зібрати скарби, 
які не минають», — 
запевняє Предстоятель 
УГКЦ.

За його словами, 
вічне життя не можна 
заробити, але його 
можна прийняти. Тому 
нам варто прийняти 
Сина Божого як свій 
найбільший скарб, і Він 
дасть життя вічне. Тоді 
ми переконаємося, що 
коли поставимо у своєму 
житті Господа і Слово 
Боже на перше місце, 
тоді все в нашому житті 
стане на свої місця.

«Люди є найбільшим 
багатством нашої 
Церкви», — переконує 
Предстоятель. А 
згодом додав: «Зараз 
український народ 
спливає кров’ю і відстоює 
Незалежність своєї 
держави, цим він показує 
світу, що є певні цінності, 
за які варто віддати 
своє життя, — це є віра 
в Бога та свобода», — 
промовив Глава УГКЦ.

На його думку, ми 

«Український народ показує світу, що є цінності, за 
які варто віддати життя, — це віра в Бога і свобода», — 

Блаженніший Святослав у Слоцбурзі

(Продовження на ст. 6)

(продовження з попередньої сторінки)
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прийшли на землю без 
нічого і залишимо її з 
порожніми руками, а 
нашим скарбом буде 
те, що ми назбирали на 
землі.

«Сьогодні я хочу віддати 
під Покров Пречистої 
Діви Марії нашу Церкву 
в США! Моліться, 

щоб нові хвилі наших 
людей, які прибувають 
на цей континент, не 
розчинилися у великому 
морі і не втратили свого 
найбільшого скарбу 
— віри в Бога... Нехай 
наша Церква через 
ваші молитви отримає 
новий імпульс до життя 
у цій країні, а наш 

український народ міг 
сказати: «Україна була, 
є і буде, бо з нами Бог!» 
— додав наприкінці 
Блаженніший Святослав, 
а також подякував усім 
за присутність та за їхню 
любов до Всевишнього 
та до Церкви.

Департамент інформації 

УГКЦ

ht tp ://news .ugcc .ua/
audio/ ukrainskiy_narod_
pokazuie_svіtu_shcho_
ie_ t s іnnos t і_za_yak і_
varto_vіddati_zhittya__
t s e _ v і r a _ v _ b o g a _ і _
svoboda__blazhennіshiy_
svyatoslav_u_slotsburzі_
ssha_83526.html

«Український народ показує світу, що є цінності, за 
які варто віддати життя, — це віра в Бога і свобода», — 

Блаженніший Святослав у Слоцбурзі

З 9-го по 12-те серпня 2018 р. Блаженніший Святослав Шевчук  
здійснив Пастирський візит до Стемôордської Єпархії з нагоди 

святкування 60-ліття її створення

«Ми покликані тепер показати світло надії українському 
народу», — Блаженніший Святослав у Стемôорді (США)

П’ятниця, 10 серпня 2018 
p. 

Українська Греко-
Католицька Церква 
зараз стрімко росте і 
розвивається, а також 
прагне реагувати на 
виклики та потреби 
суспільства. Однак 
серед випробувань та 
численних справ наша 
Церква може поділитися 
і добрими новинами з 
іншими, адже ми маємо 
силу, щоб вистояти проти 
різних негараздів. 

На цьому наголосив 
Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав 
у своїй промові у 
четвер, 9 серпня, під час 
благодійного бенкету 
з нагоди пастирського 
візиту до Стемфорда 
(штат Коннектикут, США). 
На визначну подію 
завітали близько 200 
людей.

Варто зазначити, 
що це перший візит 
Блаженнішого Святослава 
до Стемфорда як Глави 
УГКЦ. Ба більше, візит 
Предстоятеля збігається 
із 50-ю річницею візиту 
до цього американського 

міста патріарха Йосифа 
Сліпого.

«Я хочу привітати 
Стемфордську єпархію з 
ювілеєм 60-річчя! Дякую 
Всевишньому за те, що ця 
єпархія впродовж свого 

існування була доброю 
опорою для кожного з 
владик нашої Церкви!» 
— радісно промовив 
Блаженніший Святослав, 

(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 7)
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а також висловив 
вдячність владиці Василю 
(Лостену), єпископу-
емериту Стемфордської 
єпархії, та владиці Павлу 
(Хомницькому), Єпарху 
Стемфордському, за 
ревне служіння та плідну 
працю.

Окрім цього, владика 
Василь (Лостен), 
єпископ Стемфордський, 
виголосив слова 
привітання, відзначивши, 
що Глава УГКЦ є 
«голосом та обличчям 
нашої Церкви і народу» 
на міжнародній арені. 
Цю ж думку підтримав 
і консул України в Нью-
Йорку Денис Семенович: 
«Ваше Блаженство, 
одна ваша промова 
варта року роботи 
дипломатів». Слова 
привітання Предстоятелю 
висловили представники 
священства, монашества, 
різних церковних і 
громадських організацій.
Загалом Блаженніший 
Святослав вирішив 
поділитися з присутніми 
певними позитивними 
та добрими новинами 
з України. «Українська 
Г р е к о - К а т о л и ц ь к а 
Церква зараз потужно 
розвивається. Такого 
стрімкого розвитку нашої 
Церкви, який ми маємо 
за останні 5 років, ми 
не бачили, мабуть, з 
моменту виходу УГКЦ з 
підпілля на початку 1990-
х років. Тепер, мабуть, 
немає жодного великого 

«Ми покликані тепер показати світло надії українському 
народу», — Блаженніший Святослав у Стемôорді (США)

міста в Україні, де не 
будувалася б УГКЦ», — 
зауважив очільник греко-
католиків.

За його словами, зараз 
вкрай важливо, щоб 
наша Церква могла 
відповісти на запити і 
потреби суспільства. 
Тому громади зростають 
в Центральній, Східній та 
Південній Україні. На цих 
територіях відбуваються ті 
самі процеси, що були в 
Галичині на початку 1990-
х, — вони усвідомлюють, 
ким вони є.

«Якщо ви хочете 
побачити, де кується 
майбутнє нашої Церкви 
і майбутнє України; якщо 
міркуєте, де найкраще 
допомогти Церкві в 
Україні, — думайте про 
Схід України, Київ та про 
наших братів і сестер, 
які там», — сказав Глава 
УГКЦ і додав, що нам 
потрібен час для росту 
і розвитку, і про це слід 
просити в Небесного 
Отця.

Крім того, у своєму 
виступі Блаженніший 
Святослав згадав про ще 
одну важливу дату. Цього 
року Україна святкує 
100-річчя відновлення 
Української державності. 
Тож з цієї нагоди 
єпископи в Україні видали 
послання (українською 
і англійською мовами), 
оскільки тепер Українська 
державність перебуває в 

тій самій небезпеці, що й 
сто років тому.

На думку Предстоятеля, 
Росія хоче зробити 
акцент на тому, щоб 
відбити в українців охоту 
захищати свою державу і 
скаржитися на неї перед 
іншими країнами. «Адже 
гібридна війна ведеться 
інформацією. І ця війна 
за людські уми і серця 
ведеться неправдою. 
Якщо ми дамо ворогові 
посіяти в наших серцях 
сумніви, то він переможе», 
— вважає духовний лідер 
греко-католиків. А згодом 
додав: «Ми, зокрема 
українці-греко-католики, 
покликані тепер показати 
світло надії українському 
народу. Повірте мені, 
Україна має всі сили, 
щоб вистояти. Ми 
розуміємо, що ніхто не 
прийде захищати нашу 
Батьківщину, окрім нас 
самих», — запевнив він.

Окрім цього, Блаженніший 
Святослав згадав про ще 
один не менш важливий 
момент і період для 
України — про майбутні 
вибори. «У цей непростий 
час ми повинні молитися 
за нашу державу. Цей 
рік ми проголосили 
Роком молитви за чесні 
і справедливі вибори 
2019 року. Кожної неділі 
і свята ми в усіх наших 
монастирях і парафіях 
молимося за це... Я 
вас прошу долучитися 
до такої молитви!» — 

попросив Глава УГКЦ. 
За словами архиєрея, 
дух молитви допоможе 
нам подолати загрози 
популізму, радикалізації 
суспільства, проплачені 
голоси та мітинги тощо.

Він не оминув ще один 
надзвичайно актуальний 
для України момент — 
ставлення Української 
Греко-Католицької Церкви 
щодо єдиної помісної 
Православної Церкви 
в Україні. Блаженніший 
Святослав зазначив, що 
УГКЦ вважає, що цей 
процес є позитивним і 
підтримує його, однак «ми 
не беремо участі в ньому, 
бо переконані, що це 
внутрішня справа самої 
православної спільноти... 
Ми абсолютно проти того, 
щоб будь-яка конфесія в 
Україні була трактована 
як державна релігія».

Предстоятель висловив 
щиру вдячність усім за те, 
що моляться за Україну і 
люблять її, бо «це є знаком 
перемоги».

Фото: о. Роман Малярчук
Департамент інформації 
УГКЦ

h t t p : / / n ew s . u g c c . u a /
photo/ mi_zokrema_
ukra in t s іgrekokato l i k i_
poklikanі_teper_pokazati_
svіtlo_nadіi_ukrainskomu_
narodu__blazhennіshiy_
svyatoslav_u_stemfordі_
ssha_83519.html

(продовження з попередньої сторінки)
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Патріарх УГКЦ взяв участь у відкритті Конвенції «Лицарів 
Колумба» у Балтиморі (США)

8 серпня 2018 p.

У м. Балтимор (США) 
7 серпня розпочалась 
136-а Конвенція 
«Лицарів Колумба». 
Тема цьогорічної 
Конвенції «Лицарі 
Колумба — лицарі 
милосердя». Патріарх 
Святослав взяв участь 
у Літургії з нагоди 
відкриття Конвенції, яку 
очолив Архиєпископ 
Балтимору та Найвищий 
капелан Ордену 
владика Вільям Лорі. 
Саме в м. Балтиморі 
був висвячений на 
священика засновник 
«Лицарів Колумба» 
праведний о. Майкл 
Макґівні. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

10 кардиналів, 74 архиєпископи та єпископи, а також понад 100 священиків молились на Літургії з 
нагоди відкриття Конвенції. Від УГКЦ у спільній молитві взяли участь: владика Павло (Хомницький), 
Єпарх Стемфордський, владика Богдан (Данило), Єпарх Пармський, владика Давид (Мотюк), Єпарх 
Едмонтонський, владика Браєн (Байда), Єпарх Саскатунський, владика Андрій (Рабій), Апостольський 
адміністратор Філадельфійської архиєпархії, владика Іван (Бура), Єпископ-помічник Філадельфійської 
архиєпархії, та владика Стефан (Сорока), Архиєпископ-емерит Філадельфійської архиєпархії.

Загалом в Конвенції брали участь понад 2 500 делегатів з різних країн світу. Українську делегацію 
очолював п. Богдан Ковалів, Територіальний делегат України.

Як повідомлялося, 6 серпня, розпочався офіційний візит Отця і Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава 
до Сполучених Штатів Америки, під час якого Предстоятель здійснить низку важливих зустрічей у 
Балтиморі, Стемфорді, Слоцбурзі та Філадельфії. Візит завершився 22 серпня.

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/ukraine_and_world/ukrainians_outside_of_Ukraine/72126
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Промова Блаженнішого Святослава на States Dinner 
«Лицарів Колумба»

Блаженніший Святослав Шевчук був 
головним промовцем під час святочної 

вечері.

Середа, 08 серпня 2018 
p.

«Лицарі Колумба» у XXI 
столітті покликані далі бути 
лицарями милосердя, як 
це бачив праведний отець 
Майкл МакГівні. Але вони 
також покликані бути 
лицарями, які охороняють 
правду та захищають 
її. Наш світ, який часто 
називають світом пост-
правди, відчайдушно 
потребує нашого 
активного залучення до 
захисту правди. Місія 
лицаря бути світлом 
для світу, за прикладом 
нашого Спасителя Ісуса 
Христа, який сказав: «І 
пізнаєте правду, а правда 
визволить вас» (Івана 
8:32).

ПРОМОВА
Блаженнішого 
Святослава,
Верховного 

Архиєпископа Києво-
Галицького,

на States Dinner «Лицарів 
Колумба»

Балтимор, штат 
Меріленд, 7 серпня 2018 

року
Ваші Еміненції!
Ваші Екселенції!

Високоповажні Найвищий 
Лицарю Карле і місіс 

Доріан Андерсон!
Дорогі брати-лицарі!

Дорогі брати і сестри в 
Христі!

Слава Ісусу Христу!

Є книга італійського 
автора під назвою 

«Siamo le persone che 
incontriamo», що означає: 
«Ми є особами, яких ми 
зустрічаємо». Дійсно, 
багато зустрічей у 
нашому житті глибоко 
сприяють тому, хто ми 
є. Насправді історія 
християнства почалася із 
зустрічі Господа з Його 
учнями дві тисячі років 
тому в Галилеї. Чи ми 
це усвідомлюємо, чи ні 
— зустрічі є основною 
частиною нашого життя, і 
наше існування є низкою 
повторюваних зустрічей.

Ваш попередник 
кардинал Любомир 
Гузар на нашій 
Конвенції в Чикаго в 
2005 році запросив 
«Лицарів Колумба» 
заснувати наш Орден 
в Україні. Ви хотіли б 
дати добро такій ідеї? 
«Òак, безумовно!» — 
відповів я

Дозвольте мені поділитися 
з вами розповіддю про 
одну подібну зустріч. 
Вона відбулася майже 
сім років тому, в 
листопаді 2011 року, 
прямо тут, у Балтіморі, 
після мого виступу на 
Асамблеї Американських 
католицьких єпископів. Для 
мене було великою честю 
та унікальною нагодою, 
як новообраному Главі 
Української Греко-
Католицької Церкви 
(уявіть собі, що мені 
тоді був усього сорок 
один рік!), звернутися до 
моїх дорогих братів у 

єпископському служінні від 
імені найбільшої Східної 
Католицької Церкви. 
Після того як я виступив 
зі зверненням і отримав 
гарні слова подяки від 
кардинала Долана, мало 
хто знає, що трапилося 
опісля... До мене підійшов 
один чоловік українсько-
а м е р и к а н с ь к о г о 
походження і сказав, 
що поважний пан хотів 
би мати коротку зустріч 
зі мною. Знаючи про 
важливість зустрічей, я із 
задоволенням прийняв це 
запрошення. Я увійшов 
у великий, погано 
освітлений бенкетний зал 
(очевидно, там велася 
підготовка до прийому), 
персонал готелю був 
зайнятий встановленням 
стільців і нічого не 
вказувало, що це буде 
історична зустріч із 
важливим результатом. 
Коли я увійшов до 
кімнати, то познайомився 
з шанованим католицьким 
джентльменом, який 
сказав, що очолює 
найбільшу католицьку 

братерську організацію 
у світі. І цей чоловік, як 
видно, сьогодні сидить 
поруч зі мною. Пан 
Андерсон, як ввічливий 
католицький джентльмен, 
поставив мені одне 
просте запитання: 
«Ваше Блаженство, ваш 
попередник кардинал 
Любомир Гузар на нашій 
Конвенції в Чикаго в 2005 
році запросив лицарів 
Колумба заснувати наш 
Орден в Україні. Ви 
хотіли б підтримати такий 
задум?» «Так, безумовно! 
— відповів я. — Ми були б 
дуже раді мати «Лицарів 
Колумба» в Україні 
та допомагати нашим 
чоловікам активніше 
долучатися до життя 
Церкви». Вірите чи ні, але 
з цього простого «так» 
почалася пригодницька 
історія «Лицарів Колумба» 
в Україні, яка також 
залучила і багатьох інших 
людей.

Дозвольте мені сказати, 
що ця спроба «Лицарів 

(Продовження на ст. 10)
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Колумба» була не менш 
ризикованою, аніж 
історична подорож, яку 
здійснив Христофор 
Колумб, відпливши в 
пошуках Нового Світу. 
Чому? Бо на відміну від 
більшості національних 
юрисдикцій «Лицарів 
Колумба», Україна не є 
в переважній більшості 
католицькою країною. 
Тим не менше ця спроба 
стала однією з тих «історій 
успіху», які почалися з 
простої зустрічі та угоди 
між двома добродіями. Я 
разом з архиєпископом 
М о к ш и ц ь к и м , 
р и м о - к а т о л и ц ь к и м 
а р х и є п и с к о п о м 
Львівським в Україні, 
та чотирма іншими 
священиками, входили до 
числа тих, хто вперше 
вступив до Ордену в 
Україні. І сьогодні, через 
сім років, ми є свідками 
історичної події — 
Україна отримала статус 
національної юрисдикції, 
приєднавшись до світової 
спільноти «Лицарів 
Колумба» з рівними 
правами та обов’язками, 
як і інші члени. Від імені 
українських лицарів я 
глибоко вдячний Найвищій 
раді, зокрема нашому 
Найвищому лицарю пану 
Карлу Андерсону, за це 
визнання і за готовність 
ризикнути з нашою 
країною.

Ви знаєте, що Христофор 
Колумб не дуже відомий 
в Україні (як наприклад, 
футболіст Шевченко або, 
скажімо, чемпіон світу з 

боксу Кличко), і його ім’я 
не сприяло засновуванню 
Ордену в Україні, але 
ідея лицарства дуже 
актуальна і жива серед 
українського народу. 
Лицар — це той, хто стоїть 
за вищі цінності і готовий 
пожертвувати навіть 
своїм життям за ці ідеали. 
Отже, коли наші чоловіки 
вперше почули про 
чотири основоположні 
принципи Ордену: єдність, 
благодійність, братерство 
та патріотизм, — вони 
прийняли їх дуже близько 
до своїх сердець. Саме 
тому це запрошення 
до лицарства було 
і залишається таким 
привабливим для більш 
ніж тисячі лицарів в 
Україні.

Я вважаю, що справді 
доленосним було те, що 
перша Рада «Лицарів 
Колумба» була створена 
в столиці України — Києві, 
п’ять років тому, незадовго 
до початку Майдану, 
або Революції гідності, 
як ми це називаємо в 
Україні, і наші брати-
лицарі виявили мужність і 
милосердя, приєднавшись 
до сотень інших чоловіків 
та жінок, які хотіли 
захистити своє право 
жити у справедливому 
суспільстві, де 
поважатимуть людську 
гідність. Але незабаром, 
після того як колишній 
президент України втік 
до Росії, несподівано 
війна постукала в наші 
двері, ініційована нашим 
східним сусідом. Вона 
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почалася в той момент, 
коли ніхто не був готовий 
до цього, ніхто не знав, 
як із цим боротися — ні 
новообраний уряд, ані 
люди, які протестували на 
вулицях не тільки в Києві, 
а й у всіх містах України.

Український режисер 
Олег Сенцов голодує 
вже майже вісімдесят 
днів, вимагаючи від 
російських властей 
звільнення всіх 
незаконно ув’язнених 
політв’язнів

Починаючи з анексії 
Криму навесні 2014 
року, а потім з окупацією 
частини Донецької та 
Луганської областей 
на сході України, наша 
країна стала жертвою 
жорстокої військової 
агресії. За останні чотири 
роки Україна втратила 8 
відсотків своєї території 
через цю війну. Більше ніж 
1,5 мільйонів людей були 
змушені покинути свої 
домівки на Сході України, 
залишаючи все своє 
майно через серйозні 
бойові дії. Ця війна, яка 
принесла неймовірні 
руйнування, вже забрала 
понад 10 000 життів 
і залишила понад 24 
000 людей поранених. 
Багато наших сміливих 
молодих солдатів, які 
повертаються додому з 
лінії фронту, страждають 
від посттравматичного 
стресового розладу. 
Хоча в нас немає точної 
кількості, ми знаємо, що 
приблизно сто в’язнів, 

у тому числі політичних 
в’язнів, досі утримуються 
в російських в’язницях 
і їм відмовляють у 
справедливих і прозорих 
судових процесах. 
Найвідоміший із цих 
ув’язнених — український 
режисер Олег Сенцов, 
голодує вже майже 
вісімдесят днів, вимагаючи 
від російських властей 
звільнення всіх незаконно 
ув’язнених політв’язнів. 
Сенцов, відвертий 
противник захоплення 
Росією Кримського 
півострова, відбуває 
20-річне ув’язнення. 
Він засуджений за 
нібито планування 
терористичних актів. 
Він заперечує висунуті 
обвинувачення і його 
підтримує більша частина 
світової спільноти.

Крім всіх цих втрат і 
людських трагедій, існує 
ще одна прихована 
небезпека війни на Сході 
України — цей регіон 
знаходиться під загрозою 
жахливої довготривалої 
екологічної катастрофи 
через затоплені шахти та 
забруднену питну воду, 
яка може мати наслідки 
подібні за масштабом 
до катастрофи 
Ч о р н о б и л ь с ь к о г о 
ядерного реактора 
1986 року. Фахівці 
попереджають, що в 
регіоні без безпечної 
питної води може 
залишитися до 4 мільйонів 
людей. І зверніть увагу, 

(продовження з попередньої сторінки)
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я не говорю про сумні 
події минулого — все це 
відбувається прямо зараз, 
в Україні, найбільшій 
країні Європи, яку можна 
порівняти за площею 
з штатом Техас або з 
Францією. Війна, по суті, 
вже спричинила найбільшу 
гуманітарну кризу на 
європейському континенті 
після закінчення Другої 
світової війни. І все ж 
таки, вона є тихою і 
забутою війною. Оскільки 
це є «замороженим 
конфліктом», ніхто більше 
не говорить голосно про 
війну в Україні. Увага 
ЗМІ була зміщена, 
як це часто буває, 
до інших конфліктних 
зон у світі. Але ми 
закликаємо міжнародне 
співтовариство не 
ігнорувати України і не 
залишати нас наодинці 
з нашим агресором, 
країною, яка ігнорує 
міжнародний порядок і не 
поважає всі міжнародні 
договори, які гарантують 
недоторканність сучасних 
державних кордонів.

Як Католицька Церква 
в Україні, і зокрема 
наша Українська Греко-
Католицька Церква, 
відповідає на потреби 
мільйонів людей, які 
страждають від наслідків 
війни? Допомога, яку 
надає Церква, можна 
виразити одним словом — 
дияконія, тобто служіння 
ближньому, що піклується 
про тих, хто постраждав 
від війни, надаючи їм 
духовну опіку, а часто 
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і соціальне служіння. 
Фактично, це була 
головна тема щорічної 
зустрічі Синоду Єпископів 
нашої Церкви два роки 
тому, коли всі наші 
єпископи з України та з 
усього світу роздумували, 
як забезпечити кращу 
соціальну допомогу нашим 
стражденним братам і 
сестрам, які є жертвами 
цієї війни. Дияконія 
витікає з благодійності, а 
благодійність заснована 
на безкорисливій любові 
до кожної окремої 
людини. Благодійність 
є протиставленням до 
егоїзму та байдужості. Я б 
сказав, що благодійність 
також є ключем до 
розуміння успіху «Лицарів 
Колумба» в Україні.

«Лицарі Колумба» 
в Україні щедро і 
щиро відреагували на 
найголовнішу потребу 
українського суспільства 
— служіння ближньому, 
дияконію. Орден лицарів 
дуже допоміг мобілізувати 
українських чоловіків 
на допомогу людям, які 
потребують допомоги. 
Перші українські Ради в 
Києві та Львові відразу 
ж на початку війни 
розпочали кампанію зі 
збору коштів на закупівлю 
засобів кровоспинних 
препаратів, таких як 
Celox, для порятунку життя 
українських солдатів. 
Лицарі в м. Івано-
Франківську, на Західній 
Україні, продовжують 
організовувати літні 
оздоровчі табори для 

поранених солдатів, 
ветеранів війни та їх сімей. 
Лицарі опікуються сім’ями 
наших загиблих воїнів 
і відвідують поранених 
бійців у військових 
госпіталях. Наші брати-
лицарі в Мелітополі, 
на південному сході 
України, розташовані в 
безпосередній близькості 
до зони бойових дій 
(менш ніж за 100 км 
від окупованої Росією 
території), проводять літні 
табори для християнської 
молоді. Лицарі в Україні 
також підтримують 
священичі покликання, 
вручаючи стипендії 
семінаристам, які не 
мають змоги оплатити 
навчання. Разом зі 
своїми капеланами, вони 
підтримують пенітенціарне 
служіння для молодих 
ув’язнених. Сотні людей 
з обмеженими фізичними 
можливостями в Україні 
безкоштовно отримали 
інвалідні візки від лицарів 
Колумба та канадських 
благодійників.

Наші брати-лицарі в 
Україні обох Церков 
— Римо-Католицької 
та Української Греко-
Католицької — вчаться 
с п і в п р а ц ю в а т и , 
подаючи чудовий 
приклад єдності 
Католицької Церкви 
в Україні

Це справді приємно, 
що наші брати-лицарі 
в Україні обох Церков 
— Римо-Католицької 
та Української Греко-

Католицької — вчаться 
співпрацювати, подаючи 
чудовий приклад єдності 
Католицької Церкви в 
Україні, яка так дуже 
потрібна сьогодні в 
українському суспільстві. Я 
справді пишаюся великою 
роботою, яку здійснюють 
«Лицарі Колумба» в 
Україні! Дякую, мої 
дорогі брати-лицарі, 
за те, що допомагаєте 
нам мобілізувати наших 
кращих чоловіків, 
щоб стати «Лицарями 
Колумба» — лицарями 
милосердя!

З цієї нагоди я також 
хотів би висловити свою 
вдячність Найвищій раді 
«Лицарів Колумба» за 
щедру пожертву, надану 
нашим Церквам у 2015 
році. Завдяки цій допомозі 
наші місцеві Ради в Україні 
змогли придбати медичне 
обладнання для лікарень 
і підтримати внутрішньо 
переміщених осіб з 
окупованих територій 
шляхом розповсюдження 
разом із «Карітасом 
України» харчових 
продуктів та гігієнічних 
наборів загальною вагою 
понад 82 тон і на суму 
400 тисяч доларів США. 
Також завдяки вашим 
щедрим пожертвам ми 
плануємо запустити 
реабілітаційний центр у м. 
Брюховичі, біля Львова, 
де люди, які постраждали 
під час війни, зможуть 
отримати професійне 
лікування. Таким чином, 

(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 12)
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«Лицарі Колумба» 
зробили особливий 
внесок у місію Церкви, 
яка полягає в тому, щоб 
втішити і заопікуватися 
тими, хто поранений. Але 
ми також сподіваємося, 
що з вашою допомогою 
ми зможемо розробити 
повний спектр реабілітації 
— як медичної, так і 
психологічної — за 
участю тисяч професійно 
підготовлених фахівців, 
які продовжують лікувати 
рани постраждалих у 
всій нашій країні. Наше 
суспільство, напевно, ще 
не усвідомлює повного 
масштабу травм, 
спричинених війною, і 
тому ми, як Церква і 
як «Лицарі Колумба», 
повинні вкладати велику 
частину нашої енергії 
та ресурсів у поле 
реабілітації, щоб бути в 
змозі зцілити рани наших 
людей.

Будь ласка, 
пам’ятайте: це не 
лише наша війна — 
це війна за людство!

Я хотів би звернути 
вашу увагу на ще один 
прихований аспект 
цієї «тихої війни», що 
відбувається в Україні. 
Багато фахівців у наші 
дні називають цю війну 
«гібридною війною», 
тобто війною, де 
використовуються не 
тільки традиційні види 
зброї на полі бою, а й 
усі засоби знищення, 
включно з економічною 
та інформаційною війною. 

Завдяки інформаційним 
технологіям сучасні 
війни не обмежуються 
конкретними територіями, 
вони не обмежуються 
одним континентом, без 
будь-яких наслідків для тих, 
хто, здавалося б, далеко. 
Кожен у західному світі 
сьогодні відчуває наслідки 
цієї інформаційної 
війни, яка спрямована 
на істину, поширюючи 
«фейкові новини» і 
формуючи громадську 
думку відповідно до злих 
намірів. На жаль, навіть 
ваша країна або інші 
розвинені країни Західної 
Європи не були врятовані 
від цих нападів. Будь 
ласка, пам’ятайте: це не 
лише наша війна — це 
війна за людство!

Дорогі брати-лицарі 
та мої дорогі друзі, 
зібрані тут сьогодні 
ввечері, правда сьогодні 
перебуває в небезпеці! 
Для нас, християн, 
правда — це не просто 
теоретичне уявлення про 
те, що є правильним, а 
це особа, особа Ісуса 
Христа, котрий заплатив 
за наше спасіння високу 
ціну. Якщо ми відійдемо 
від істини, то будемо 
схожими на корабель, що 
намагається перетнути 
океан без компаса. 
Отже, мої брати і сестри, 
ми повинні залишатися 
пильними в цій битві за 
правду. Як нагадує нам 
святий апостол Павло, 
«наша боротьба не 
проти тіла і крові, а проти 

початків, проти влади, 
проти світоправителів 
цієї темряви, проти 
піднебесних духів злоби» 
(Ефесян 6:12). Від імені 
українського народу ми 
звертаємося до вас, щоб 
встати на захист істини, 
поширювати правду 
про страждання та біль 
українського народу, 
донести наше послання 
до суспільств країн, звідки 
ви походите.

Ми дуже вдячні лицарям 
Колумба за молитовну 
та фінансову підтримку, 
завдяки якій ми змогли 
реалізувати таку кількість 
благодійних заходів. Хоч 
це і парадоксально, 
через війну багато 
внутрішньо переміщених 
осіб зі Східної України, 
які раніше мали вороже 
ставлення до Католицької 
Церкви внаслідок 
радянської пропаганди, 
зіштовхнулися з 
милосердним обличчям 
Католицької Церкви, 
яка піклується про своїх 
людей незалежно від їх 
етнічного походження або 
релігійних переконань. 
Окрім надання 
матеріально-технічної 
допомоги внутрішньо 
переміщеним особам, 
наша Церква організовує 
паломництва та духовну 
опіку для цих людей, щоб 
допомогти зцілити їхні 
рани, заподіяні війною. 
Але нам треба зробити 
ще дуже багато, тому що 
у світі є так багато хаосу, 
ворожнечі та страху. 

Не втомлюймося робити 
при цьому все можливе, 
щоб гарантувати, аби 
політики не ставили 
економічні здобутки або 
політичні вигоди вище від 
людського життя, святість 
якого проголошена самим 
Творцем. Якщо ми не 
зможемо цьому запобігти, 
то Христос знову буде 
проданий за «тридцять 
срібняків».

«Лицарі Колумба» у 
XXI столітті покликані 
продовжувати бути 
лицарями милосердя, як 
це бачив праведний отець 
Майкл МакГівні. Але вони 
також покликані бути 
лицарями, які охороняють 
правду та захищають 
її. Наш світ, який часто 
називають світом «пост-
правди», відчайдушно 
потребує нашого 
активного залучення до 
захисту правди. Місія 
лицаря бути світлом для 
світу, наслідуючи нашого 
Спасителя Ісуса Христа, 
який сказав: «І пізнаєте 
правду, а правда визволить 
вас» (Івана 8:32).

Ми любимо вас! Ми 
молимося за вас! Просимо 
вас, моліться за нас!

Vivat Jesus!

+ Святослав

h t t p : / / n ew s . u g c c . u a /
a r t i c l e s / p r i v і t a l n a _
promova_blazhennіshogo_
s v y a t o s l a v a _ n a _
s ta t e s_d i nne r_ l i t s a r і v _
kolumba_83499.html

Промова Блаженнішого Святослава на States Dinner «Лицарів Колумба»
(продовження з попередньої сторінки)
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Патріарх Святослав Шевчук, Архиєпископ  Mokrzycki,  Верховний Лицар Carl Anderson , Генеральний 
Секретар  Michael O’Connor , Українські Католицькі Єпископи зі  Сполучених  Штатів та Канади, 
українська делегація  на 136-ту Конвенцію Лицарів Колумба в Балтиморі, Мер.

Українці на Конвенції Лицарів Колумба 

Блаженніший Святослав,  панство  O’Connor,  Генеральний Секретар Лицарів 
Колумба,  та делегації  Лицарів  Колумба з України, США , Канади,  Литви та Польщі 

Відвідини  української  католицької церкви 
св. Михаїлі в Балтиморі

Блаженніший 
Святослав

Фото:  Єпископ Андрій Рабій розповідає делегатам 
та гостям Конвенції Лицарів Колумба про 

українську католицьку церкву св. Михаїла в 
Балтиморі, 8  серпня 2018 р.

(близько 150 осіб) 
відвідали українську 
католицьку церкву 
св. Михаїла в 
Балтиморі, де 
Єпископ Андрій 
Рабій познайомив 
гостей з історією 
парафії, показав 
будівлю церкви й 
відповів на питання 
про українські 

традиції та нашу Церкву.  Опісля гості 
були запрошені на обід з українських 
страв, накрити в парафіяльному залі, який 
приготували парафіяни з балтиморської  
та вашінгтонської парафій.   
Фото Юрія Сільника 
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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. 15)
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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. 

(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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ДОПОМОГА ÒИМ, ХÒО ПОСÒРАЖДАВ 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. 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, Centralia, 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!

Єпископ Андрій Рабій

Для тих, чия власність  постраждала  в наслідок 
повені.  Для надання інформації  дзвоніть до 
Канцелярії за № тел.: (215)627-0143. Some of 
the money has been distributed already. 

Holy Family Shrine-Washington 4,378.00
Holy Myrrh Bearers 2,037.00
St. John The Baptist-Whippany 800.00
St. Michael's Church-Shenandoah 620.00
St. Nicholas Church-St. Clair 605.00
St. John The Baptist-Northampton 589.00
SS. Cyril & Methodius-Berwick 560.00
Assumption B.V.M. Church-Perth Amboy 550.00
St. Josaphat Church-Trenton 500.00
SS. Peter & Paul Church-Mt. Carmel 500.00
St. Vladimir Church-Scranton 420.00
St. Vladimir Church-Elizabeth 400.00
St. Nicholas Church-Glen Lyon 335.00
St. Michael Church-Cherry Hill 305.00
Deyneka Lyubomyr & Nadia 300.00
St. Nicholas Church-Wilmington 266.00
Front Royal Mission 257.00
St. Josaphat Church-Bethlehem 255.00
SS. Peter & Paul Church-Phoenixville 255.00
Assumption B.V.M. Church-Centralia 250.00
SS. Cyril & Methodius-Olyphant 250.00
St. Anne Church-Warrington 250.00
Smolney, Nicholas 250.00
Zyblikewycz, Eugene & Stephania 250.00

St. Mary's Church - Carteret NJ 233.00
Laskowski, Marlene & Christipher 200.00
Lefchick, Joanne 200.00
Immaculate Conception-Hillside 160.00
Presentation of Our Lord-Lansdale 150.00
Christ The King Church-Phila. 145.00
St. Michael's Church-Pottstown 138.00
Nativity of B.V.M. Church-New Brunswi 130.00
St. Michael's Church-Manville 120.00
Ascension of Our Lord-Sayre 120.00
Hewko, Christina 120.00
St. Nicholas Church-Phila 113.00
St. Vladimir Church-Palmerton 100.00
Augustine, Andrew M 100.00
Buska, Michael & Lynda 100.00
Car Sr, William 100.00
Chudoba, Michael J. 100.00
Czban, Rozalia 100.00
Glancey, William 100.00
Hanson Alfred & Carol 100.00
Hiriak, Nicholas 100.00
Palko Theodore & Patricia 100.00
Paslawsky, Helen 100.00
Ratkovsky, Michael & Paula 100.00
Rocus, Maryanne 100.00
Strayves, Richard 100.00
Walker, Carol 100.00
Yatison, John 100.00
Yeck, Robert & Joan 100.00
Yurechko, Olga M. 100.00
Nativity B.V.M. Church-Middleport 70.00
Adamchick, Joyce 50.00
Bardys, Irene 50.00
Bartkovsky Michael & Paula 50.00
Hodge, Jeffrey & Joanne 50.00
Kulish, Rose Marie 50.00
Merchlinsky, John & Dorothy 50.00
Pylypec, Patricia 50.00
Rev. Pavlo Myts & Family 50.00
Rydel, Eugene & Ann 50.00
Yarymovych, Marta 50.00
Holy Ghost Church-West Easton 44.00
Bardys, Maryann 30.00
Beretsky Elias 25.00
Chornopyska, Sofiya 25.00
Garland, Daniel & Laura 25.00
Kulynych, Mykhaylo & Pauline 25.00
Matuszewski, Cheryl & James 25.00
Moczul Michael & Olga 25.00
Sereditch John 25.00
St. Vladimir Church-Edwardsville 20.00
Johnson, Dorthy 20.00
Nancy A. Waligun 20.00
Worobij, Nadia 20.00
Powell, Irma 10.00
 

 US DISASTER RECOVERY TOTAL  $19,720.00
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Bishop Basil Losten  5,000.00
Holy Ghost Church-West Easton  1,605.00
Archbishop Stefan Soroka  1,000.00
St. Nicholas Church-Passaic  1,000.00
Anonymous Donation  1,000.00
Fylypovych, Anrew & Christine  1,000.00
St. John The Baptist-Northampton  1,000.00
SS. Peter & Paul Church-Jersey City  800.00
St. Anne Church-Warrington  500.00
Presentation of Our Lord-Lansdale  500.00
Holy Family Shrine-Washington  500.00
St. Josaphat Church-Trenton  500.00
Anonymous Donation  500.00
St. Michael's Church-Baltimore  300.00
Deychakiwsky, Yuri  250.00
Dochwat, Christina  250.00
Knights of Columbus, 7530  250.00
Stek, Ann Marie  200.00
Pyrih, Lubomyr & Halyna  200.00
SS. Peter & Paul Church-Curtis Bay  200.00
Zahalak, Marta  200.00
Giffler, Lydia  200.00
Lingor, Earl & Margaret  200.00
St. Joachim & Anna Front Royal VA  150.00
Front Royal Mission  135.00
Peda, Gregory  125.00
Giffler, Lydia  100.00
Hewko, Christine  100.00
Hewko, Theodora  100.00
Olunuk, Stephen  100.00
Archbishop Stephen Sulyk  100.00
Samilo, Mr. & Mrs. Russell  100.00
Yavorsky, John  100.00
Holy Cross Monastery  100.00
Hiriak, Nicholas  100.00
Chaykowsky, Helen  100.00
Wilson, Michael & Rosaline  100.00
Stoken, Craig & Barbara  100.00
Hitchens, Maryellen  50.00
Hilt, David  50.00
Credi, Wagdi & Anna  50.00
Lohr, Robert & Susana  50.00
Talaga, P. Carol  25.00

  CHAIR LIFT TOTAL $18,990.00

Пожертви на крісла-підйомники для Канцелярії

Дякуємо всім, хто склав пожертви на два крісла-
підйомники для Канцелярії в Філадельфії.  2-3 
серпня крісла були встановлені. Загальна вартість  
склала 25 тисяч доларів.  Перший встановлено 
на сходах  при вході з боку паркувальної площі.  
Другий - забезпечить доступ на другий поверх 
Канцелярії з боку 8-ої Вулиці.  Це допоможе 
відвідувачам з обмеженими можливостями 
пересуватися між поверхами.

Photo during installation of 
one of the chairs

Chair to the top floor

Chair to the main floor
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Всечесний отець Володимир Баран грає на 
акордеоні під час ôестивалю (Photo: Kathy 

Park Photography) 

У неділю, 19 серпня 2018 р. об 11 год. ранку Єпископ Андрій Рабій та отець 
Володимир Баран відправили Божественну літургію під час українського 
ôестивалю на посілості в Лігайтоні, Пенс. О 2 год. дня відбувся святковий 

концерт.  (Photo: Dr. Nadia Worobij)

Український ôестиваль в Лігайтоні, Пенс.

Єпископ Андрій Рабій під 
час Служби Божої (Photo: 

Dr. Nadia Worobij)
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(continued from previous page)

2018 Ukrainian Festival at the Ukrainian Homestead main stage performers: Kalyna 
Performing Arts Company, Innesa Tymochko Dekajlo, Rev. Volodymyr Baran and 

the Kazka Ukrainian Folk Ensemble (Photo: Kathy Park Photography) 

Photo: Kathy Park 
Photography 

Український ôестиваль в Лігайтоні, Пенс.
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15 серпня, в 10-ту річницю  
смерті Єпископа Володимира 
Паски,  Єпископ Андрій 
Рабій та священики 
Філадельфійського деканату 
відправили Панахиду на 
могилі Владики на цвинтарі 
Співстраждаючої Богородиці 
в Лендгорн, Пенс.  Вічная 
пам’ять!

Споминаючи Владику Володимира 
Паску, спочилого в Бозі десять років 

тому, 16 серпня 2008 р.

Запис Божественної 
Літургії з Марійської 

Прощі Заклику 
до Молитви буде 
транслюватися на 
каналі  EWTN  28 
серпня  2018 р. о 
3:30 пополудні за 

східним часом

 У вівторок, 28-
го серпня, о 3:30 

пополудні, канал  EWTN  
буде транслювати 

Архиєрейську 
Божественну Літургію, 

яку відправляли Єпископ  
Андрій Рабій, Єпископ 
Іван Бура, Єпископи  
Ronald Gainer   та  

Kurt Burnette.  Літургія 
була записана під час  

Марійської  Прощі  
Заклику  до Молитви  в 

м. Централія, Пенс. 
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16-20 липня 2018 р. церква Святого Духа в Вест Істон 
прийняла літній параôіяльний табір.

Фото:  Òабірники під час одноденної подорожі відвідали Вашінгтон, де зустрілися з 
Владикою Іваном Бурою, нашими семінаристами, та побували в Вашінгтонській  параôії.

Holy Ghost Church in 
West Easton hosted it's 
annual Summer Church 
camp July 16-20, 2018. 
Sixteen happy campers 
joined with the pastor, 
seminarian Bohdan 
Vasyliv, and Sherry Bellfy 
for a chance to make 
memories.  The Theme 
for this year's camp was 
"The Law of God : Love 
one another as I have 
loved you." The children 
ranging from 5 years old 
to 14 enjoyed exercise, 
instructions on how 
to live by God's laws, 
prayer and meditation, 
arts and crafts and 
delicious lunches served  
by JoAnn Fulmer and 
Judy Palinkas. 

The campers exercise with Timmy the dog

A day trip to visit our 
seminary of St Josaphat 
in Washington DC, 
our Ukrainian Catholic 

National Shrine of 
the Holy Family, and 
a wonderful visit with 
Bishop John Bura and Fr 

Robert Hitchens was the 
beginning of a great day 

(continued on next page)
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in our nations capital.  
We proceeded to the 
National Shrine of the 
Immaculate Conception 
and then downtown to 
visit the Smithsonian and 
the national monuments 
along the Mall area.  
The children learned in 
the process, that law's 
aren't made to bind us 
but to help us live in 
freedom, with love and 
respect for one another, 
and in safety. 

The week concluded 
with the infamous "Water 
Day" where, on a hot 
summer's day, water 
slides, water balloon and 
egg tosses make for a 
very wet and fun festival 
to end the week. 

West Easton parish hosts Summer Church Camp

Якщо ви зацікавлені в проведенні літнього параôіяльного 
табору для дітей, просимо сконтактуватися з 
отцем Данилом Òрояном через електронну пошту:   
holyghostukr@outlook.com.

Він  буде радий  надати вам покрокову  інструкцію, як 
започаткувати табір у вашій параôії.  

Fr. Robert Hitchens talks to the campers during their trip 
to Washington, DC

Visiting national monuments Seminarian Bohdan Vasyliv helps with an activity
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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
$1,170.00. Подаємо список жертводавців, яким ми щиро ДЯКУЄМО:

 $250.00...Worschak, Rev. George
 $200.00...Anonymous
 $200.00...Peda, Gregory  
 $200.00...Stek, Ann Marie 
 $100.00...Andrushko, Svetlana
 $100.00...Drabic, John & Doris 
 $100.00...Samilo, Russel
 $20.00...Dr. Worobij, Nadia

       Total Collection for Dubno $1,170.00

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.

Funds for 
Dubno were 
wired to 

them and the 
campaign is 

still going on.
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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 $4,752.28.

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:

$1,000.00...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
$250.00...Hill, John & Myra
$200.00...Dr. Guertler, Vera
$100.00...Hiriak, Nicholas
$100.00...Kalagher, Richard & Nadia
$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

Total Special Needs In Ukraine (Lviv) $4,752.28

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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Sisters of St. Basil the Great Honor Eight Jubilarians 

Photo (left to right) - Sr. Francis Bukaczyk, Sr. Olga 
Marie Faryna, Sr. Rose Anna Bukaczyk, Sr. Marie Francis 
Walchonsky, Sr. Joann Sosler, Sr. Genevieve Kotyk, Sr. Maria 
Gerard Jessup, Sitting - Sr. Elizabeth Bertoldi

On Saturday, June 30, 
2018, the Sisters of St. 
Basil the Great gathered 
to honor eight of their 
own, a celebratory event 
recognizing 55, 60, and 
65 year anniversaries of 
monastic life:  

Sister Olga Marie Faryna 
(55 years)

Sister Francis Bukaczyk 
(55 years)

Sister Rose Anna 
Bukaczyk (55 years)

Sister Joann Sosler 
(60 years)

Sister Genevieve Kotyk 
(60 years)

Sister Maria Gerard 
Jessup (60 years)

Sister Marie Francis 
Walchonsky (65 years)

Sister Elizabeth Bertoldi 
(65 years)

The celebration began at 
the Holy Trinity Chapel 
with Msgr. Peter Waslo, 
the Sisters’ chaplain, and 
Father Edward Higgins 
con-celebrating a Divine 
Liturgy of Thanksgiving. 
Following the Liturgy, 
the jubilarians were 
feted at a festive dinner 
during which Provincial 
Superior Sister Dorothy 
Ann Busowski thanked 
all of them for their 
decades of dedicated 
service to the Church, 

the community, and the 
People of God. She cited 
Christ’s invitation to the 
apostles: “Come follow 
me, and I will make 
you fishers of people,” 
elaborating on this theme 
by personalizing it as it 
applied to each jubilarian, 
thanking them collectively 
and individually, citing 
personal moments from 
their respective life 
journey. Sister went on 
to say that “Sixty-five, 
Sixty, and fifty-five years 
ago Sisters Olga Marie, 
Francis, Rose Anna, 
Genevieve, Joann, Maria 

Gerard, Marie Francis, 
Elizabeth, you heeded 
that call, pulled anchor 
and set sail.”

Sister Olga Marie, a 
native of Philadelphia, 
PA entered fifty-five years 
ago.  Sister served in 
parishes in Auburn, NY, 
Parma, OH, Chicago, 
ILL and Philadelphia PA.  
In each instance she laid 
a foundation in Basilian 
and Ukrainian Catholic 
spirituality whether as 
teacher, prefect, catechist, 
mentor to Associates, or 
outreach to the elderly 

and the immigrant.  In all 
instances she is a reminder 
of God’s presence 
among us.  Sister is 
currently missioned to the 
Pastoral Ministry Office 
of the Parma Eparchy 
and resides in Ambridge, 
PA.

Sister Francis 
Bukaczyk, leaving 
home and family, joined 
with the Sisters of Saint 
Basil the Great in Christ 
the King Province in 

(continued on next page)
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Argentina fifty-five years 
ago.  Transferring to 
Jesus, Lover of Humanity 
Province in Philadelphia 
in 1985 Sister Francis has 
served in diverse places 
as a religion teacher.  
Sister’s assignments in 
Pennsylvania included 
Northhampton, Chester 
and  Olyphant.  She 
also taught in Parma, 
OH, Newark, NJ, and 
Chicago, IL.  Sister truly 
loves the children she 
teaches and the feelings 
are returned by each 
child.

Sister Rose Anna 
Bukaczyk, responded 
to Christ’s call to follow 
Him first in Argentina, 
where she was born, 
and then in the United 
States of America. Since 
her transfer from Christ 
the King Province, her 
teaching career led her to 
Syracuse, NY, Parma, OH, 
Chester, PA,  Olyphant, 
PA, Northampton, 
PA, Chicago, IL, New 
York and currently to 
Hamtramck, MI.  In 
Michigan sister teaches at 
Immaculate Conception 
School in Warren, MI, 
and prepares children 
in the parish for first 
confession.  Faithfully, 
Sister Rose Anna has 
carried out the mission of 
the Sisters of Saint Basil 
the Great in each of her 
assignments. 

Sister Genevieve, left 
Iowa and ventured to 
Fox Chase to enter the 
postulancy in 1958.  In 
her sixty years as a 
religious, her ministries 
have been diverse.  She 
has served as a teacher, 
as a companion to 
sisters in Chesapeake, 
and for the orphans at 
Saint Basil Orphanage 
in Philadelphia.  Sister 
has the wonderful ability 
of remembering others 
with cards, wishes and 
gifts.  Her kindness and 
generosity is extended 
in a quiet, unobtrusive 
way as she extends a 
praying, healing life-
giving presence.  Sister 
now resides at the 
Motherhouse in Fox 
Chase extending a true 
Basilian hospitality as a 
receptionist.

Sister Joann left 
Hamtramck, MI sixty year 
ago to take up residence 
with the Sisters of the 
Order of Saint Basil the 
Great in Fox Chase. Sister 
is never afraid to pull up 
anchor and travel through 
unchartered waters.  Her 
service has been in so 
many spheres. Not only 
knowledgeable about 
finances . . . but most 
admirably her curiosity 
and love of the Order 
has led her into service 
in all levels of formation: 
vocation, pre-entrance, 
initial and on-going. 

Sisters of St. Basil the Great Honor Eight Jubilarians 
(continued from previous page)

Photo (left to right) - Sr. Genevieve Kotyk, 
Sr. Joann Sosler, Sr. Maria Gerard Jessup

Prior to her assignment 
to Fox Chase Sister was 
principal and taught at 
St. George Academy in 
New York City.  Prior 
to that assignment Sister 
served in Newark, 
Northampton and 
Chester.  Sister has also 
completed the Clinical 
Pastoral Education (CPE) 
Program.

Sister Maria Gerard, 
a native of Troy, New 
York, joined the sisters in 
Philadelphia in 1958. Her 
sixty years of dedicated 
service included parishes 
in New York City, Parma, 
and Chicago. In each 
place she exemplified a 

ministry of compassion 
and love teaching the 
little ones about the love 
of God. The students and 
others she has touched 
are richer for her loving 
dedication, prayers and 
love.  Sister currently 
prepares children for first 
confession at St. Nicholas 
Cathedral in Chicago 
and is the moderator 
of St. Nicholas School 
Sodality.

Sister Marie Francis 
departed from Centralia, 
PA leaving her mom and 
sister to begin a new life 
as a Basilian Religious. 

(continued on next page)
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Sister has served in many 
capacities as teacher and 
principal at parishes in 
Cleveland, Philadelphia, 
Auburn and Hamtramck. 
Upon being assigned 
to Manor College in 
1985 she took on the 
responsibilities as Dean 
of Students and Director 
of Security.  Sister has 
also served in Province 
administration as a 
Provincial Councilor.  Sister 
conscientiously carried 
out her responsibilities 
teacher, principal, 
provincial councilor.  
She brings inspiration 
and affirmation to her 
new responsibilities as 
part of the Motherhouse 
Administration Team.  

Sister Elizabeth slowly 
winded her way from Mt. 
Carmel to Fox Chase to 
begin her service to the 
Lord.  She has served 
in community positions 

as provincial councilor, 
coordinator of the 
Motherhouse, Associate 
Director and Treasurer. 
Sister served on the 
diocesan level in three 
eparchies (Philadelphia, 
Stamford and Parma) as 
teacher, principal and as 
pastoral minister. Sister 
was a  trailblazer in the 
beginnings of the Basilian 
Pastoral Ministry Team in 
Pittsburgh. For six years 
Sister served as General 
Treasurer and House 
Superior in Rome.  Sister 
is a person with a mission 
that includes witness 
and proclamation, 
worship, prayer and 
contemplation. 

Each Sister’s life has 
been one continuous 
call to follow Jesus as 
a praying, healing, life-
giving presence. So many 
have been enriched by 
their presence as one in 

Photo (first row, left to right) - Sr. Olga Marie 
Faryna, Sr. Francis Bukaczyk, Sr. Rose Ann 
Bukaczyk (back row, left to right) - Provincial 
Superior Sr. Dorothy Ann Busowski, Sr. 
Miriam Claire Kowal, Sr. Joann Sosler, Sr. 
Ann Laszok 

Sisters of St. Basil the Great Honor Eight Jubilarians 
(continued from previous page)

community, one in service 
and one in love.  We pray 
that God will continue the 
work He has begun in 

each of them.  God bless 
our sisters with many 
happy years.  Mnohaya I 
blahaya Lita!

“Holy Myrrh-Bearers Church Presents a Ukrainian Food 
Festival with Ukrainian Folk Ensemble and Dancers”

 
On Saturday, September 29th from noon to 5:00 pm., Holy 
Myrrh-Bearers Church invites everyone to a UKRAINIAN 
FOOD FESTIVAL featuring performances by the Kazka 
Ukrainian Folk Ensemble and Kazka Dancers.  Pierogies, 
Holupchi (Stuffed Cabbage), Halushi (Cabbage with Noodles), 
Kielbasi, Potato Pancakes, and more will be available 
throughout the day and the Kazka Ukrainian Folk Ensemble 
will perform at 1:00 pm. followed by the Kazka Ukrainian 
Dancers at 3:00 pm.  Admission is FREE and the event will be 
held rain or shine at Holy Myrrh-Bearers Church,900 Fairview 
Road in Swarthmore, PA.
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THE PROVIDENCE ASSOCIATION
Your Ukrainian Catholic

Fraternal Life Insurance and Benefit Society

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

1912
Deposit Agreement Accounts                Fraternity                                                                               
Paying 2018

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

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

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

www.provassn.com
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HUMANAE VITAE: 
The Prophetic Voice of Blessed Paul VI 

50 Years Later

Speakers include: 
Dr. Janet Smith, professor of moral theology at the
Sacred Heart Major Seminary in Detroit, Michigan.

Mary Rice Hasson, a Fellow at the Ethics and Public
Policy Center in Washington, D.C.

Fr. Robert McTeigue, S.J., professor of philosophy
and theology, and a member of the National Ethics
Committee of the Catholic Medical Association.

Angela Lanfranchi, M.D. is an American breast
cancer surgeon. She a co-founder and current president
of the Breast Cancer Prevention Institute.

Vicki Thorn is an international speaker and author on
the topics of abortion’s aftermath in women and men,
the Biochemistry of Sex and the Biology of the Theology
of the Body.

The Sisters of Life work to build a new and lasting
culture of life and civilization of love.

REGISTRATION FEE

Individual                        $125.00

Couple                             $200.00

OCTOBER 13, 2018

8:30 AM – 4:30 PM

For more information
Call: Steve Bozza at 215-587-5661

Email: sbozza@archphila.org

SPONSORED BY:

Archdiocese of Philadelphia
Office for Life and Family

The Knights of Columbus

CLICK HERE
TO REGISTER

Blessed Paul VI prophesied to the
world that marriages and the society would suffer if the use
of contraception became widespread. He said that
infidelity, moral decline, loss of respect for women and
abuse of power by governments would increase
exponentially.

Today, the vast majority of women in the western world
use some form of contraception. In developing countries,
the West engages in oppressive financial and political
pressure to comply with abortion on demand,
contraception, sterilization and more.

This conference will highlight the fulfillment of these
prophecies in the world today and offer a reflection as to
how selflessness, love, self – mastery and moral responsibility
can reverse this trend.

50 Years Ago

Attn: Archdiocesan Elementary Teachers & 
Catechists: One elective or annual credit is granted 

to those who attend the entire day.

The Logan Philadelphia Hotel

One Logan Square

Philadelphia, PA 19103

www.Phillycatholiclife.org

 

Byzantine Church Supplies
Address: 810 North Franklin St.

Philadelphia, PA 19123
Phone: 215 -627-0660

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

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

Store Manager - Mrs. Myroslava Demkiv
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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.

Ninth Annual 
Ukrainian Festival

Saturday, 
September 22

Ukrainian 
American Cultural 
Center of New 

Jersey

60 North Jefferson 
Road

Whippany, NJ

(same campus as 
St. John the Baptist 
Ukrainian Catholic 

Church) 
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LEAGUE OF UKRAINIAN CATHOLICS CELEBRATE 
SR. CECELIA SWORIN, SSMI

Front row:  Olga Bell, Sr. Cecelia, Marion Hrubec, Stephen 
Retkwa; Back Row: Helen Fedoriw, Carol Loden, Linda 
Mykietyn, Lori Retkwa, Jerome Mykietyn

On Saturday, August 4, 2018 the 
Sisters Servants of Mary Immaculate 
gathered to celebrate the Jubilees of 
six Sisters Servants.  Sr. Cecelia, one of 
the Jubilarians, celebrating 50 years of 
Religious life, was greeted by members 
of the local Chapter of the League of 
Ukrainian Catholics from St. Nicholas 
parish, Passaic, NJ along with Marion 
C. Hrubec, National President who 
presented Sr. Cecelia with a gift from 
the National Board of Directors and the 
entire membership. Sr. Cecelia holds the 
office of Corresponding Secretary on 
the National Board.  Congratulations 
Sr. Cecelia, God Bless you as you 
continue to serve the Lord and the entire 
community.  Mnohaya Lita!

75 yrs. – Sister Tharasia 
Hladio

65 yrs. – Sisters: Consolata 
Trudick, Stephanie Sema, and 

Bernitta Dub

60 yrs. – Sister Jonathan 
Duchensky

50 yrs. – Sister Cecelia Sworin
 

The Divine Liturgy was 
celebrated by Bishop Paul 

Chomnycky, and con-
celebrated by Bishop Basil 

Losten, Rt. Rev. Mitred Msgr. 
John Terlecky, Rt. Rev. Mitred 
Archpriest Philip Weiner and 

Rev. Andriy Dudkevych. 

Six Sisters Servants of Mary Immaculate had their Jubilee on 
August 4, 2018 at Saint Mary’s Villa, Sloatsburg.

Photo: Walter Fedorin
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Mount 
Carmel, PA

On August 15th 
the Reverend 
Michael Hutsko, 
of SS. Peter & 
Paul Ukrainian 
Catholic Church 
in Mount Carmel, 
blesses flowers 
to celebrate 
the feast of the 
A s s u m p t i o n 
of the Blessed 
Virgin Mary.

UKRAINIAN DAY FESTIVAL
Saints Peter and Paul Ukrainian Catholic Church

Phoenixville, PA

SUNDAY  SEPTEMBER 23rd 2018
11:00 AM - 5:00 PM
FREE ADMISSION

20 Cash Prizes Raffle Tickets
Ukrainian and American Food

Stage show at 2 pm
Gift Baskets Raffle

Exhibit
Church Tour

Children’s Corner
Live Music

Art and Craft Vendors (tables available @ $20)
Indoor Flea Market

Church Address: 301 Fairview St. Phoenixville, PA 19460
Website: WWW.SSPETERANDPAULUKR.COM 

Telephone: 610-933-7801

To order raffle tickets, at $5 per ticket, please send a check 
payable to Saints Peter and Paul Ukrainian Catholic Church, 

with a self-addressed, stamped return envelope, and the 
tickets will be mailed to you. Mailing address: 472 Emmett St., 

Phoenixville, PA 19460
You don’t need to be present to win. Good luck!!

Scranton, 
PA

Feast of the 
Assumption of 

the Blessed Virgin 
Mary.
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Cathedral, Philadelphia

Єпископ Андрій Рабій благословляє в Катедрі 
квіти на свято Успення 

Perth Amboy, NJ

The traditional blessing of flowers and 
distribution of Myrovannya to the faithful at 
Nativity of the Blessed Virgin Mary Ukrainian 
Catholic Church, Middleport, PA, on August 

15th, 2018 with Fr. Paul Makar.

Middleport, PA



26 ñåðïíÿ 2018 ð.  35

St Vladimir's in Edwardsville, PA, August 15, 2018:
Feast of the Dormition (falling asleep) of The Most Holy Mother of God and Ever-Virgin Mary.

Edwardsville, PA

ЗАЗНАЧТЕ ДАТУ В КАЛЕНДАРІ 2018 Р. 

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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24 cерпня о 18:00 по всьому світу синхронно лунатиме 
молитва за Україну

РОЗШИРЕНИЙ ПАМ’ЯÒНИЙ ВИПУСК
Ми отримали книжки двох спеціальних випусків газети ШЛЯХ з фотографіями та 
статтями (92 сторінки, кольорові) про 17 років служіння Митрополита Стефана Сороки 
у Філадельфійській Архиєпархії. Ці книжки в англійській або українській мовах. Якщо 
бажаєте придбати, просимо дзвонити до нашої церковної крамниці за телефоном 
215.627.0660 (9:30 - 4 пополудні).

24 серпня 2018 p.

У День Незалежності 
України відбулася акція 
«Синхронна всесвітня 
молитва за Україну». В її 
рамках тисячі українців 
у сотнях церков по 
всьому світу одначасно 
співали молитву за 
свою країну.

Про це VIDIA повідомили 
організатори.
Згідно p задумjv, 
24 серпня 2018 
року рівно о 18:00 
за київським часом 
українці зі всієї України 
та світу об’єднаються, 
одночасно виконавши 
духовний гімн України 
«Боже, Великий Єдиний» 

композитора Миколи 
Лисенка.

«Молитва, що йде від 
серця, споконвічно 
спрямовувалась до 
Бога із надією на краще 
життя наших родин, 
нашої країни та народу 
загалом. Українські 
громади є чи не у всіх 
країнах земної кулі. Таке 
масштабне і потужне 
виконання молитви за 
Україну власне зараз, 
відзначаючи 100-річчя 
УНР, продемонструє 
неймовірну єдність 
українців у цілому 
світі, їх віру в Бога і 
Україну», – підкресли 
організатори акції.
Участь у проекті в 

Україні брала церковні 
хори, професійні та 
аматорські колективи, 
студенти та інші. 
Поза межами України 
участь возьмили члени 
українських громад та 
спільнот по всьому світу, 
а також хори (у тому 
числі церковні), у чиєму 
репертуарі є цей твір 
Лисенка. З метою повної 
синхронізації мелодії, 
ритму, та тональності 
пропонулося виконати 
версію, ноти якої 
зазначено в українській 
вікіпедії.

Щоб розпочати 
молитву в один час, 
організатори акції 
пропонули учасникам 

попередньо виконати 
с и н х р о н і з а ц і ю 
г о д и н н и к і в , 
скориставшись сайтом 
https://time.is/uk/.

Акція відбудеться 
з благословення 
Патріарха УГКЦ 
Святослава (Шевчука) 
та Архиєпископа 
і Митрополита 
Т е р н о п і л ь с ь к о -
Зборівського УГКЦ 
Василія (Семенюка). 

https://risu.org.ua/ua/
index/all_news/state/
na t i o na l _ r e l i g i o u s _
question/72301
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Празник Різдва Пресвятої Богородиці
8 вересня 2018 p.

О С Н О В А 
В С Ò А Н О В Л Е Н Н Я 
ПРАЗНИКА

Святе Євангеліє записало 
нам дуже мало подій із 
життя Богородиці. Тут 
нічого не сказано про її 
різдво, про її молоді літа 
чи про її святе успення, ані 
навіть не подано імен її 
праведних батьків. Звідки 
ми про це все знаємо? 
Знаємо про це з традиції 
Церкви та апокрифів. 
Апокрифи — це такі книги, 
що розповідають нам про 
деякі події із життя Ісуса 
Христа чи Богородиці, про 
що не сказано у Євангелії. 
Хоча свята Церква не 
вважає апокрифів за 
автентичні книги ані за 
певне історичне джерело, 
але все-таки вони містять 
у собі багато чого з 
традиції та вірувань 
первісної Церкви.

Головне джерело вісток 
про життя Пресвятої 
Богородиці — це 
апокрифічна книга, 
написана близько 170-
180 року, що її називають 
Протоєвангелієм Якова. 
Ця книга дала мотив 
для встановлення таких 
празників: Зачаття 
Богородиці святою 
Анною, Різдва Пресвятої 
Богородиці, Введення 
в храм та свята в 
честь Иоакима й Анни. 
Звідси довідуємося 
про обставини різдва 
Пречистої Діви Марії, хто 
були її батьки та що вони 
звалися Иоаким і Анна.

А п о к р и ф і ч н е 
Протоєвангеліє Якова 
було в давнину у великій 
пошані, його цитують 
або пояснюють багато 
святих Отців, між ними 
святий Епіфан, святий 
Андрій Критський, святий 
Софроній, патріярх 
Герман І, святий Йоан 
Дамаскин і патріярх 
Фотій.

У Протоєвангелії Якова 
читаємо, що Пречиста 
Діва Марія по лінії 
свого батька походила з 
царського роду Давида, а 
по матері — зі священичого 
роду Арона. Її батьки 
жили в Назареті і були 
маєтні, але відзначалися 
великою праведністю та 
жертвенною любов'ю до 
Бога і ближнього. Свої 
плоди Йоаким ділив на 
три частини: одну частину 
давав на жертву для 
Бога, другу для бідних, а 
третю залишав для себе. 
Великою журбою для 
Йоакима й Анни була 
їхня бездітність. У жидів 
бездітність уважалася не 
тільки за брак Божого 
благословення, але й 
за Божу кару. З тієї 
причини вони зазнавали 
багато прикростей. Тож 
нічого дивного, що вони 
безнастанно благали в 
Бога дитини. Це була 
головна мета їхніх молитов, 
постів і милостині. І вкінці 
Господь Бог на схилі літ 
дав їм дитину, що була 
призначена на Матір 
Божого Сина.

РІЗДВО ПРЕСВЯÒОЇ 
БОГОРОДИЦІ — 
ДЕНЬ ВСЕСВІÒНЬОЇ 
РАДОСÒИ

Прихід на світ тієї, 
що мала бути Божою 
Матір'ю, є особливим 
джерелом радости для 
її батьків, Йоакима й 
Анни, для неба, для землі 
і всього створіння. Цю 
духовну радість з Різдва 
Богородиці підкреслюють 
різні святі Отці. Святий 
Андрій Критський у 
своїй проповіді на цей 
празник величає Пресвяту 
Богоматір як ту, через 
яку сповнилися всі 
пророцтва і прообрази 
Старого Завіту. І гідно 
звеличивши її найкращими 
похвальними титулами, 
він взиває до участи в 
радості небо, землю, 
море і всяке створіння 
та закінчує словами: "Бо 
сьогодні родилася дитина, 
від якої спасення Христос 
Бог і Слово, який був 
і приходячи перебуває 
на віки". А святий Йоан 
Дамаскин у проповіді 
цього дня каже: "День 
Різдва Богородиці є днем 
всесвітньої радости, бо 
через Богородицю увесь 
людський рід обновився 
і смуток праматері Єви 
перемінився у радість".

Так і богослуження цього 
дня повні радісних тонів, 
наче б це було Христове 
Різдво або Його світле 
Воскресення. Головні 
мотиви цієї радости — 
це кінець бездітности 
праведних Йоакима й 

Анни, початок нашого 
спасення, предивна 
гідність богоматеринства, 
особлива роль і значення 
Богородиці в ділі спасення 
людського роду.

З Різдва Пречистої Діви 
Марії найперше радіють 
її батьки. На стихирах 
Стиховні малої вечірні 
Церква закликає їх: 
"Радійте, Йоакиме й Анно, 
радійте, бо від неплідної 
родиться Причина нашої 
радости і спасення".

З Різдва Богородиці 
радіють ангели й люди: 
"Всечесне твоє Різдво, 
Пресвята Діво чиста, — 
співаємо на "Господи 
возвах" малої вечірні, 
— множество ангелів на 
небі і людський рід на 
землі славить, бо ти стала 
Матір'ю Творця всіх Христа 
Бога. Того блага¬ючи, 
не переставай молитися 
за нас, що на тебе по 
Бозі надію покладаємо, 
Богородице

Автор: о. Юліан Катрій, 
"Пізнай свій обряд"
http://www.livingrosary.
o r g . u a / t o da y / i t em s /
praznik-rizdva-presvjatoji-
bogorodici.html
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Папа: Внебовзяття вказує на єдність людської особи в усіх її вимірах

Бог прагне спасти цілу 
людину, з тілом і душею. 
Про це Святіший Отець 
нагадав в урочистість 
Внебовзяття Пречистої 
Діви Марії.

о. Òимотей Ò. Коцур, 
ЧСВВ – Ватикан

«В сьогоднішню 
урочистість Внебовзяття 
Пречистої Діви Марії, 
святий Божий люд з 
радістю віддає шану 
Пречистій Матері. 
Робить це як через 
загальну літургію, 
так і через тисячі 
різноманітних форм 
набожності, і, таким 
чином, підтверджується 
пророцтво Самої ж 
Марії: “Ублажатимуть 
мене всі роди”. Бо 
Господь вивищив Свою 
смиренну слугиню», – 
цими словами Папа 
Франциск розпочав 
своє повчання, 
промовляючи до 
двох десятків тисяч 
римлян і гостей міста, 
які опівдні 15 серпня 
2018 р. зібралися на 
площі Святого Петра у 
Ватикані, щоб разом з 
ним проказати молитву 
«Ангел Господній».

Особливий привілей 
через особливу 
єдність

Святіший Отець 
зауважив, що взяття з 
душею і тілом на небо 

– це «божественний 
привілей», наданий 
святій Божій Матері з 
огляду на «її особливу 
єдність з Ісусом». 
Йдеться про «тілесну 
та духовну» єдність, 
яка розпочалася 
з Благовіщення та 
«дозрівала протягом 
всього життя Марії 
через Її особливу участь 
в таїнстві Сина». «Марія 
завжди була із Сином, 
Вона йшла за Ісусом, 
й тому називаємо Її 
першою ученицею», – 
пояснив він, додаючи:
«Життя Марії пробігало, 
як життя звичайної 
жінки того часу: Вона 
молилася, провадила 
дім і сім’ю, відвідувала 
синагогу… Але кожну 
щоденну чинність Вона 
виконувала в цілковитій 
єдності з Ісусом. І 
на Голготі ця єдність 
досягла вершини в 
любові, співчутті та 
стражданні серця. І 
тому Бог дарував їй 
повну участь також і в 
Ісусовому воскресінні. 
Тіло Пресвятої Матері 
було збережене від 
зіпсуття, як і Її Сина».

Спасіння для душі і 
тіла

За словами Папи, 
Церква сьогодні 
запрошує нас 
споглядати таїнство, 
яке показує нам, що 
Бог «хоче спасти 

цілу людину», тобто, 
«спасти душу та тіло». 
Ісус воскрес «з тілом, 
яке прийняв від Марії» 
та вознісся до Отця 
з «переображеною 
людською природою», 
з нашим тілом, але 
переображеним. І 
Внебовзяття Марії, 
людського створіння, є 
підтвердженням «нашої 
славної долі».

«Вже грецькі філософи, 
– зауважив Наступник 
святого Петра, – 
збагнули, що душа 
людини призначена 
для щастя після смерті. 
Проте, вони зневажали 
тіло, вважаючи його 
в’язницею душі, і не 
сприймали того, що 
Бог розпорядився, аби 
також тіло людини було 
поєднане з душею в 
небесному блаженстві. 
Наше переображене 
тіло буде там. Й оте 
“воскресіння тіла” є 
властивим елементом 
х р и с т и я н с ь к о г о 
об’явлення та осердям 
нашої віри».

Єдність людської 
особи

У цьому контексті 
Папа підкреслив, що 
«надзвичайна дійсність 
Внебовзяття Марії 
показує та підтверджує 
єдність людської особи 
та нагадує нам про те, 
що ми покликані служити 

Богові та прославляти 
Його всім своїм буттям, 
душею і тілом». Адже 
«служити Богові лише 
тілом буде чинністю 
рабів», а лише душею 
«суперечитиме нашій 
людській природі». 
Отож, якщо ми 
житимемо «в радісному 
служінні Богові, що 
виражається також 
через великодушне 
служіння ближнім», наша 
доля в день воскресіння 
«буде схожою до тієї, 
що у нашої небесної 
Матері» й нам буде 
дано в повноті здійснити 
заклик святого Павла: 
«Прославляйте Бога 
тілами вашими».

«Молімося до Марії, 
– закликав Святіший 
Отець, – аби Вона 
Своїм материнським 
з а с т у п н и ц т в о м 
допомагала нам 
проживати наш 
щоденний шлях у дієвій 
надії змогти одного дня 
приєднатися до Неї 
з усіма святими та з 
дорогими нам людьми, 
всіма у раю».

h t t p s : / / w w w .
va t i cannews . va/uk/
pope/news/2018-08/
ange l -gospodn i j -15-
serpnja-2018.html



Літургіями та відновленням хресних обітів вірні УГКЦ 
відсвяткували 1030-річчя Хрещення Русі-України

15 серпня 2018 p. 

У головному храмі 
Української Греко-
Католицької Церкви – 
Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового 
в Києві, Архиєрейською 
Літургією, відновленням 
хресних обітів і 
водосвяттям на Дніпрі 
відсвяткували ювілей 
1030-річчя Хрещення 
Русі-України. Про це 
повідомляє Департамент 
інформації УГКЦ.

За давньою традицією 
Київської Церкви 
Хрещення Русі-України 
в Київській митрополії 
святкується 14 серпня. 
Тож УГКЦ відзначила 
цю подію у день 
Перенесення Чесного 
хреста та пам’яті 
святих Макавейських 
мучеників.

Архиєрейську Літургію 
очолив владика Йосиф 
(Мілян), єпископ-
помічник Київської 
архиєпархії, оскільки 
Глава УГКЦ Патріарх 
Святослав перебуває з 
пастирським візитом у 
США.

«Ми як народ, – сказав 
єпископ, – завжди 
бажали єдності з усім 
добрим людом. І щоб 
відновити цю єдність 
з Апостольським 

престолом, у 1596 році 
ми відновили цю єдності 
з Наступником апостола 
Петра. І, мабуть, це 
теж велика благодать, 
що після перемін в 
Україні представник 
Наступника Петра 
сьогодні представляє 
його особу в нашій 
країні».

Апостольський нунцій 
в Україні Архиєпископ  
Клаудіо Гуджеротті у 
промові акцентував 
на тому, що  Папа 
Франциск радіє з цього 
ювілею і висловив 
вдячність греко-
католика за стійкість у  
вірі.

«Хрещення народів, 
розповів проповідник, 

ніколи не є звичайною 
подією. Цей акт – подія 
надзвичайної відваги, 
а також віддалення 
від усього, що було в 
минулому. І в цьому 
ми визнаємо складову 
частину нового народу. 
У Хрещенні ми бачимо 
початок нової історії 
народу, початок нової 
культури… Дорогі 
брати греко-католики, 
– звернувся посланник 
Папи до вірних УГКЦ, 
– ви протистояли 
всім намірам, які 
намагалися перенести 
ваш народ знову до 
язичництва, особливо в 
час Радянського Союзу. 
Ми сьогодні за це вам 
дякуємо. І Вселенська 
Церква стає на коліна 
перед цим жестом і 

перед тими людьми, які 
боролися за те, аби вода 
від святого Хрещення не 
залишилася лише якимсь 
зовнішнім знаком», – 
сказав нунцій Клаудіо 
Гуджеротті.

Традиційно цього 
дня вірні на чолі з 
духовенством відновили 
обіти, дані у святому 
Хрещенні.  
Після Літургії на березі 
Дніпра відбувся Чин 
освячення води.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
catholics/ugcc/72225

фото: http://ugcc.tv/ua/media/83540.html
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Папа Франциск закликав українську молодь бути 
миротворцями

Інтерв’ю - «Рівень самоорганізації серед новоприбулих 
іммігрантів гідний подиву»

- Владика Андрій Рабій

19 серпня 2018p.

Серед учасників 
н е д і л ь н о г о 
проказування молитви 
«Ангел Господній» була 
українська молодь, до 
якої Папа звернувся з 
окремим привітанням, 
а також висловив 

солідарність мешканцям 
Керали, що потерпають 
від повеней.

о. Тимотей Т. Коцур, 
ЧСВВ - Ватикан

«Щиро вітаю усіх вас, 
італійських паломників і 
тих, які прибули з різних 

країн. Особливо вітаю 
молодь з України, яку 
заохочую бути діячами 
на користь миру та 
примирення», – сказав 
Папа Франциск після 
проказування молитви 
"Ангел Господній" у 
неділю, 19 серпня 2018 
року.

h t t p s : / / w w w .
va t i cannews . va/uk/
p o p e / n e w s / 2 0 1 8 -
0 8 /papa - z a k l y k a v -
ukrajinsku-molod-buty-
myrotvorcjamy.html

« Р і в е н ь 
с а м о о р г а н і з а ц і ї 
серед новоприбулих 
іммігрантів гідний 
подиву»: владика 
Андрій Рабій

Ф і л а д е л ь ф і й с ь к а 
архиєпархія УГКЦ 
у США – країні 
іммігрантів – є Церквою 
мігрантів-українців, їхніх 
нащадків, нащадків 
іммігрантів з інших країн, 
як також цілковито 
н а т у р а л і з о в а н и х 
американців. Перші 
г р е к о - к а т о л и ц ь к і 
спільноти на терені цієї 
архиєпархії виникли 
ще у ХІХ столітті серед 
вихідців із Галичини та 
Закарпаття, і відтоді 
Америка прийняла 
чотири хвилі українських 
іммігрантів. Перед 
представниками кожної 
з цих хвиль виникали 
численні труднощі, 
але відкривалися й 

шанси для вільного 
розвитку. Проблеми та 
можливості є й у тих, що 
змушені були покинути 
Батьківщину та виїхати 
за океан в останні 
десятиліття і роки. Але 
як колись, так і тепер 
Церква іде за людьми 
і прагне допомогти 
їм зберегти/віднайти 
віру та адаптуватися в 
нових умовах,а люди 
шукають Церкву. Про 
життя Філадельфійської 
архиєпархії, про 
виклики часу та відповіді 
на них розповідає 
її Апостольський 
адміністратор владика 
Андрій Рабій.

– Преосвященний 
владико Андрію, 
передусім опишіть 
стан архиєпархії: 
к і л ь к і с т ь 
парохій, церков, 
духовенства, вірних. 

Чи парохії розміщені 
р і в н о м і р н о , 
чи достатньо 
священиків?

– Філадельфійська 
архиєпархія займає 
велику територію на 
східному узбережжі 
США. Її межі обіймають 
шість штатів: східну 
частину штату 
Пенсильванія, штати 
Нью-Джерсі, Делавер, 
Мериленд, Вашингтон 
(столиця) та Вірджинія. 
Тепер маємо 64 парафії, 
дві місійні (нові), три 
католицькі повноденні 
середні школи, гімназію 
для дівчат, чотирирічний 
коледж та семінарію 
святого Йосафата у 
Вашингтоні. Офіційно 
у наших парафіях є 
майже 14 тисяч вірних, 
якими опікуються 54 
єпархіальних священиків, 
троє священиків монаших 
чинів та четверо 

дияконів. Також у нас 
є Сестри Місіонерки 
Покрову Божої Матері 
( а р х и є п а р х і а л ь н и й 
чин) у Філадельфії, 
Сестри святого Василія 
Великого у Факс Чейсі 
(передмістя Філадельфії)  
та Сестри Служебниці 
в місті Пасейк (штат 
Нью-Джерсі) і містечку 
Майнерсвіл (штат 
Пенсильванія). Осередок 
нашої архиєпархії 
розташований у 
південно-західній частині 
Філадельфії. Більшість 
парафій розміщені 
у північній частині 
архиєпархії: 41 у штаті 
Пенсильванія та 17 у 
штаті Нью-Джерсі.

– Філадельôійська 
архиєпархія веде 
свою історію від 
діяльності єпископа 
Сотера Ортинського, 

(Продовження на ст. 41)



коли наша Церква 
охопила турботою 
у к р а ї н с ь к и х 
е м і г р а н т і в -
заробітчан із 
Галичини та 
З а к а р п а т т я . 
Наскільки ця 
історична тяглість 
виражається в 
сучасному житті 
Церкви?

– Історія нашої Церкви 
в Сполучених Штатах 
р о з п о ч и н а є т ь с я 
саме на території 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
архиєпархії. В далекому 
1884 році отець Стефан 
Волянський з родиною 
був першим делегованим 
с в я щ е н и к о м , 
висланим Львівським 
м и т р о п о л и т о м 
Сембратовичем для 
пастирської опіки 
наших іммігрантів у 
горах Пенсильванії, які 
надіслали відповідне 
прохання. Перша 
Служба Божа була 
відправлена в містечку 
Шенандоа, де й була 
заснована перша 
парафія. Інші парафії 
з’явилися моментально в 
Шамокіні, Катедральна 
парафія у Філадельфії, 
Сент-Клері, Скрентоні 
та в багатьох інших 
містечках Пенсильванії. 
І на початку ХХ століття 
була хвиля відкриття 
парафій у штаті Нью-
Джерсі – в Джерсі-Ситі, 
Нюарку, Пасейку, Перт-

Інтерв’ю...

Амбої.

Оскільки населення 
переважно ірландського, 
німецького та 
італійського походження 
утискало в містечках 
наших іммігрантів, 
с а м о о р г а н і з а ц і я , 
допомога і провід стали 
необхідністю. Тодішні 
українські іммігранти 
мали потрійне завдання: 
перше – старалися 
дбати про власний 
добробут; друге –  
засновували організації, 
товариства і осередки 
освіти (школи, школи 
українознавства тощо); 
третє – будували церкви 
власним коштом та 
розбудовували парафії. 
Кожна парафія ставала 
не тільки духовним 
осередком, а й центром 
українського життя і 
культури.

Із призначенням владики 
Сотера Ортинського 
у 1906 році та його 
інтронізації в 1907-
ому наші іммігранти 
отримали чудового 
організатора і 
прихильника. Через 
кілька років була 
створена страхова 
фінансова організація 
«Провидіння», яка 
допомагає і до 
сьогоднішнього дня 
з отриманням позик, 
страхових полісів 
тощо (в ті часи було 
важко отримати такі 

послуги в банках чи 
приватних установах), 
а ще почала випускати 
газету «Америка». 
Владика ж заснував 
власну єпархіальну 
газету «Шлях», що 
також виходить дотепер. 
Пізніше з’явилися інші 
громадські організації: 
«Український народний 
союз», «Український 
конгресовий комітет 
Америки» та інші, а також 
кредитні кооперативи. 
Отож, духовне, 
культурне та соціальне 
життя розвивалося від 
початків, і саме парафії 
стали центрами, де 
зароджувалися ідеї та 
способи реалізації, 
тривав постійний обмін 
інформацією.

Багато з того всього 
залишилося і далі діє 
в наших парафіях. 
Понад те, у парафіях 
Філадельфії та штату 
Нью-Джерсі надається 
посильна допомога 
через місцеві організації 
під назвою «Четверта 
хвиля» новоприбулим 
іммігрантам з 
вивчення англійської 
мови, знайомства з 
культурою, права та 
п р а ц е в л аш т у в а н н я 
у США. Рівень 
с а м о о р г а н і з а ц і ї 
серед новоприбулих 
іммігрантів гідний подиву. 
А Церква залишається 
таким унікальним місцем, 
де всі збираються, 

головно на недільні 
та святкові відправи. 
Церква пригадує всім 
рідний край, із якого 
вони виїхали і до якого, 
можливо, одного дня 
повернуться.

– Наскільки 
представники нової 
хвилі еміграції з 
України шукають 
українську Церкву в 
місцях свого нового 
проживання?

– На жаль, не маю 
однозначної відповіді. 
Першим чинником, але 
не винятковим, є те, в якій 
родині людина виросла. 
Якщо бажання, потреба 
і звичка ходити до 
церкви були прищеплені 
з дитинства, то людина 
шукає Церкву найперше 
і надзвичайно тішиться 
тим, що має змогу 
бути на Службі Божій, 
приймати Святі Тайни, 
нагоду відправити 
дитину в клас катехизму, 
до нашої української 
школи, садочка. Коли 
ж людина виросла в 
не дуже активному 
релігійному середовищі, 
священикові часто 
доводиться шукати до 
неї особистий підхід і 
запрошувати до парафії. 
Культурні програми, 
класи англійської 
мови, танцювальні 

(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 41)
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групи та проведення 
фестивалів при парафіях 
дуже допомагають у 
згуртуванні української 
громади. Також 
потрібно визнати, що ми 
як Церква поширюємо 
недостатньо інформації 
про наші парафії. Але 
тепер ми активно над 
цим працюємо як на 
місцевому рівні, так і на 
загальноцерковному.

– Нащадки 
попередніх хвиль 
еміграції до США і ті, 
що виїхали з України 
в останні десятиліття, 
є носіями, образно 
кажучи, різних 
світоглядів. Зустріч 
у Церкві природним 
чином веде до 
цікавого дискурсу 
між ними. Які питання 
зараз перебувають 
на відповідному 
порядку денному?

– Кожна хвиля імміграції 
має свою особливість. 
Перша та друга 
дбали про згуртування 
української громади, 
тому з’являлося багато 
парафій, центрів, 
організацій, шкіл і так 
далі. Представники 
третьої хвилі після Другої 
світової війни також 
зосереджувалися на 
розбудові українських 
церковних та 
громадських структур, 
але вони вже були 
більше політизовані. 

Інтерв’ю...
(продовження з попередньої сторінки)

П р о т и с т о я н н я 
к о м у н і с т и ч н о м у 
режимові, вимога 
звільнення України 
та досягнення 
її незалежності 
були основними 
пріоритетами. Багато 
іммігрантів тієї хвилі 
щиро вірили та вірять, 
що повернуться додому 
– в Україну, звідки 
мусили втікати через 
війну та захоплення 
радянським режимом 
українських земель. Цілі 
теперішньої, четвертої 
хвилі зовсім інші: головно 
економічні. Люди 
прагнуть покращити 
свій матеріальний 
стан і реалізувати 
власний інтелектуальний 
потенціал та здібності. 
Не можна тлумачити 
це як негативне явище 
або неправильні цілі. 
Увесь світ живе за цим 
принципом – знайти і 
жити кращим життям.

Між цими чотирма 
поколіннями іммігрантів 
виникали тертя й 
н е п о р о з у м і н н я : 
попереднє покоління 
вимагало від 
нового, щоби воно 
п р о д о в ж у в а л о 
розпочату справу, 
а нове покоління 
іммігрантів хоче, щоби 
попереднє поставилося 
з зрозумінням до його 
потреб і проблем 
сучасності. Водночас 
слід зазначити, що 

стан справ в Україні, 
потреби і здобутки дуже 
чітко відстежуються і 
викликають моментальну 
реакцію представників 
усіх поколінь і хвиль 
імміграції. Візьмемо, до 
прикладу, те, скільки 
духовної, моральної 
та матеріальної 
допомоги було надано 
українською громадою у 
часи Майдану, особливо 
тепер – у період війни 
на сході України! Наші 
іммігранти можуть мати 
різні погляди, але коли 
треба допомогти своєму 
краю, це всі роблять. 
Наші люди горді з того, 
що вони українці.

– Відомо, що УГКЦ 
в Америці – це 
не тільки Церква 
українців та їхніх 
нащадків. Хто ще 
приходить у нашу 
Церкву і як це 
впливає на неї?

– Наша Церква у США 
давно неоднорідна. У 
тих місцях, де проживає 
третє, четверте або 
п’яте покоління, у 
наших парафіях можна 
знайти багато людей 
німецького, італійського, 
ірландського, польського 
або словацького 
походження – найперше 
через мішані подружжя. 
Часто вони не знають 
української мови на 
такому рівні, щоби 
спілкуватися нею, але 

вивчають і співають 
українською Службу 
Божу, інші відправи. 
Двері наших церков 
давно відчинені для всіх. 
Наші церкви стають 
для них духовним 
домом, де черпають 
з краси Божого дому, 
співу відправ, мудрості 
нашої духовності. Тому 
якщо доведеться колись 
відвідати наші парафії 
тут, не дивуйтеся, якщо 
біля вас стоятиме 
людина з азійськими, 
середньоаз ійськими 
рисами обличчя чи 
навіть африканською 
зовнішністю. Це вже 
загальноприйнятий факт. 
Вони є частиною наших 
спільнот, переймаються 
п р о б л е м а м и , 
допомагають.

Закінчення 
інтерв’ю в 

наступному 
номері.

Розмовляв Володимир 
Мороз

http://www.patriyarkhat.
org.ua/statti-zhurnalu/
riven-samoorhanizatsiji-
se red -novoprybu l yh -
i mm i h r a n t i v - h i d n y j -
podyvu/
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Happy Birthday!

З Днем народження!

September 11: Rev. Volodymyr Kostyuk
September 12: Rev. Gregory Maslak
September 13: Very Rev. Archpr. Mitrat
                   Roman Mirchuk
September 15: Rev. Msgr. Myron Grabowsky
September 25: Rev. Vasyl Putera
September 29: Rev. Wasyl Kharuk

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

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

September 2018 - Âересня 2018

Congratulations on your 
Anniversary of Priesthood!

Вітаємо з Річницею Священства!

September 3:  Bishop Andriy Rabiy ordained  
           a  Bishop (1st Anniversary)
September 20: Rev. Ruslan Romanyuk
                   (9th Anniversary)
September 21: Rev. Andriy Dudkevych
                   (23rd Anniversary)
September 23: Rev. Petro Zvarych
                   (18th 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!


