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Третя щорічна проща до Централії 
ознаменувалася великою кількістю прочан

Централія. – На третю щорічну Прощу Заклику до молитви в 106-річній українській католицькій 
церкві Успіння Пресвятої Богородиці в Централії, Пенс.,  прибуло близько 500 паломників.  Чотири 
Єпископи взяли участь у прощі: Єпископ Андрій Рабій, Апостольський Адміністратор Філадельфійської 
Архиєпархії, Єпископ Іван Бура, Єпископ-Помічник Української Католицької Архиєпархії  Філадельфії;  
Єпископ Kurt Burnette з Візантійської Католицької Єпархії Пасейку;  Єпископ Ronald Gainer з Римо-
Католицької Дієцезії Гарісбурга. Божественна літургія була записана і транслювалася каналом EWTN.

Фото: Божественна літургія, яку відправляє Владика Андрій Рабій, проповідник і 
співслужачий  - Єпископ Іван Бура та Єпископ Kurt Burnette, у співслужінні духовенства:  
о. Михайла Гатско, о. Роберта Гітченса, Монсеньйора Якова Мельника, o. John Szada, 
диякона Павла Спотса й місцевих священиків. (фото: Ò. Ñівак)
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Третя щорічна проща до Централії ознаменувалася 
великою кількістю прочан

Centralia, Pa.—Over 
500 pilgrims gathered 
here on Sunday, August 
26 for the third annual 
A Call to Prayer Marian 
Pilgrimage at Assumption 
of the Blessed Virgin 
Mary Ukrainian Catholic 
Church. 

Bishop Andriy Rabiy, 
Apostolic Administrator 
and Bishop John Bura, 
auxiliary bishop of the 
Ukrainian Catholic 
Archeparchy of 
Philadelphia and Bishop 
Ronald Gainer of the 
Roman Catholic Diocese 
of Harrisburg and 

Bishop Kurt Burnette of 
the Ruthenian Byzantine 
Catholic Eparchy 
of Passaic were the 
celebrants at the noon 
Hierarchical Divine 
Liturgy. Concelebrating 
clergy were Very 
Reverend Archpriest 
Michael Hutsko, 
Reverend Monsignor 
James T. Melnic, Very 
Reverend Robert J. 
Hitchens and Fr. John 
Szada.  Deacon was 
Reverend Deacon Paul 
M. Spotts.

Liturgical responses were 
sung by the Choir of 

the Ukrainian Catholic 
National Shrine of the 
Holy Family, Washington, 
D.C., under the direction 
of  Oksana Lassowsky 

and Stephen L. Szyszka, 
Co-Directors.

Assista for the Divine 
Liturgy were seminarians 
of Saint Josaphat 
Ukrainian Catholic 
Seminary, Washington, 
D.C.  Bryce Fiamoncini 
served as lector.

The Fourth Degree 
Knights of Columbus 
served as the Holy 
Guard.

During his homily, Bishop 
Rabiy thanked the 
pilgrims for journeying to 
this holy mountain, where 
“you can feel something 
special, the presence of 
God.”   

He recounted how in the 
Old Testament, Moses 
ascended the mountain 

Attorney Michael J. O’Connor Esq., who serves as Supreme Secretary 
of the National Knights of Columbus was among the faithful at the 
Divine Liturgy in Centralia, PA. (Photo: Teresa Siwak)
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Фото:  Єпископ Андрій Рабій розмовляє з Єпископом 
Ronald Gainer після Живої Вервиці. (фото: Ò. Ñівак)

(continued from previous page)

to be in the presence of 
God.

In the New Testament, 
he said, “Our Lord went 
up the mountain with 
Peter, James and John 
and was transfigured 
before their eyes.  They 
experienced something 
special.”

“Today, during this 
pilgrimage, gathered on 
this holy mountain, may 
each of you encounter 
the Divine.  You come 
here to seek God’s 
grace.  Say to Him, ‘I am 
here to listen.  Lord, what 
do you have to tell me?’”

Bishop Rabiy commented 
on the great diversity 
represented at the 
pilgrimage.

“We have a lot of 
people here today from 
many different locations. 
It’s very nice to see,” he 
said.

The Divine Liturgy was 
recorded for broadcast 
on EWTN on Friday, 
September 7, at 3:30 pm 
EDT.

After the Divine Liturgy, 
the pilgrims processed 
with the Replica of the 
Icon of Pochaiv to the 
special area where it 

Третя щорічна проща до Централії ознаменувалася 
великою кількістю прочан

was displayed, together 
with the Icon and Relics 
of Blessed Bishop-Martyr 
Mykola Charnetsky, 
CSs.R. and the Icon 
of Our Lady Help of 
Persecuted Christians.

At 2 pm, Bishop Ronald 
Gainer from the Diocese 
of Harrisburg led the 
pilgrims in the praying of 
a Living Rosary before the 
historic and jeweled l8th 
century copy of the Icon 
of Our Lady of Pochaiv.  
During his reflection, he 
commented on the life 
of Mary, beginning with 
the Annunciation and 
including her Assumption.  

In his message to the 
crowd from Luke 2:19, he 
stressed the importance 
of both keeping 
(retaining) and pondering 
(meditating upon) the 
word of God. “To ‘keep’ 
means to store away 
and to ‘ponder’ means 
to always be engaged 
with,” he added.

Bishop Gainer told the 
pilgrims when you pray 
the Rosary “take time 
and meditate on each 
prayer at each bead” 
so that your prayer may 
speak to you.

Commenting on the 

pilgrimage, Bishop 
Gainer said, “It’s 
wonderful to be here 
and see Catholics come 
together from all areas 
of the state and join 
with our friends from the 
Eastern Church. Today 
is a day for us to take 
yet another step toward 
healing in the church, 
praying and asking 
forgiveness of past sins 
and moving forward,” 
he said.

At 3 pm the traditional 
Akathist hymn to the 
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Фото: Єпископ Іван Бура, Монсеньйор Яків Мельник та о. 
Павло Макар під час Акафісту. (фото: Ò. Ñівак)

Фото: Молебень, який відправляє Єпископ Kurt 
Burnette.(Photo: George Ann Novak-Katchick)

Mother of God was sung 
before the Shroud of the 
Dormition of the Mother 
of God.

During the singing of the 
Akafist hymn,  Bishop 
Bura explained to the 
pilgrims that the Akafist 
hymn is to be sung 
standing,  to remind 
us of the resurrection 
of Christ and also His 
second coming.  In briefly 
recounting the history of 
this Marian devotion, he 
told the pilgrims it was 
a poem of 24 stanzas 
composed by St. Roman 
the Melodist.  The themes 
are the earthly life of 
Jesus and the Mother of 
God and the theological 
reality of the redemption 
of humanity.

Bishop Bura encouraged 

Третя щорічна проща до Централії ознаменувалася 
великою кількістю прочан

the pilgrims to let Mary’s 
prayer, “Thy will be 
done” become their 
prayer so that following 
Mary’s perfect example, 
they “may lead a good 
Christian life.”

At 4:30 pm, the pilgrims 
carrying lighted candles 
processed to the church 

for the celebration of a 
Moleben to the Mother 
of God.  

Bishop Kurt Burnette was 
the celebrant and the 
homilist at the Prayer 
Service (Moleben) to 
the Mother of God.   
His theme was one 
of forgiveness.  He 

pray for someone. After 
a while, it worked.  God 
softened the hardness of 
my heart.”

“If Mary could forgive 
those people (who 
crucified her Son), you 
and I could forgive 
anyone.”
Let this be as time for 
“fresh beginnings.  Ask 
God’s help for the 
forgiveness of sins and of 
each other.  Ask God’s 
help, pray for others and 
ask the Mother of God 
for her help.”

Pilgrims had the 
opportunity to receive 
the Mystery of Penance 
throughout the day at 
various locations on the 
church grounds.

r e c o u n t e d 
how there 
was a time 
in his life he 
found it had 
to forgive 
s o m e o n e 
and through 
the Mother 
of God was 
given the 
strength to do 
so.  “I prayed 
in front of 
the icon of 
Mary and 
asked her to 
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Parishioners from Bridgeport, PA along with guests from local 
parishes rode on a bus to the Centralia Pilgrimage 

(Photo: Teresa Siwak)

The Supreme Council of 
the Knights of Columbus 
and the Pa. State 
Council of the Knights of 
Columbus have become 
financial benefactors of 
this year’s pilgrimage and 
were well represented.

Attorney Michael J. 
O’Connor Esq., of 
Frackville, who also 
serves as Supreme 
Secretary of the National 
Knights of Columbus, 
said that he views the 
unique pilgrimage site 
as a place of spiritual 
significance.

“I feel that this location is 
a very special place for 
us,” he said.

Centralia is an 
abandoned, desolate 
place in Columbia 
County, Pennsylvania, 
destroyed by an 
underground mine fire, 
which resulted in the 
relocation of all but a 
handful of residents and 
the demolition of all but 
a few buildings.

Situated on a hilltop 
overlooking the once-
thriving town, a white 
church capped by 
three onion-shaped 
blue domes, the stately 
Assumption of the 
Blessed Virgin Mary 

Третя щорічна проща до Централії ознаменувалася 
великою кількістю прочан

Ukrainian Catholic 
Church towers over 
Centralia as it has since 
the first services were 
held there in 1912, after 
the parish was founded 
on August 15, 1911, the 
feast of the Assumption 
of the blessed Virgin 
Mary.

Today, while the town is 
a memory, the church still 
serves a thriving parish 
family, with congregants 
driving to the hilltop 
on Sundays and Holy 
Days from communities 
throughout the area. 
The Very Rev. Archpriest 
Michael Hutsko is the 
pastor of the parish.

During his historic 
visit in November 
2015, His Beatitude 
Sviatoslav Shevchuk, 
Primate of the world-

wide Ukrainian Catholic 
Church, marveled at the 
continuing presence of 
the church in Centralia. 
He also noted how 
this coal region parish 
fostered four priestly 
vocations and three 
sisters to the religious life.

Patriarch Sviatoslav felt 
a sense of true holiness 
which pervades the 
entire church property 
and designated the 
church a site of holy 
pilgrimage. His desire 
is for all people of faith 
to come and experience 
this holiness, sanctity and 
serenity as pilgrims to 
this holy place on the 
mountain.

When the Centralia 
church celebrated the 
centennial of its founding 
on August 28, 2011, 

Archb ishop-emer i tus 
Stefan Soroka, during 
his homily observed "This 
church is standing after 
100 years, despite the 
mine fire and the town 
leaving, to deliver a 
message to the world: 
'We are to be like your 
namesake, the Mother of 
God, to be servants to 
others.'" 

The church is located 
2 Blocks North of 
Route 42 in Centralia, 
Pennsylvania, at the 
following mailing address 
1130 Summit Hill Rd. 
Aristes, PA 17920.

If you would like more 
information about the 
church, contact the 
church rectory at 570-
339-0650.
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Hundreds gather for Marian pilgrimage to 
Pennsylvania town on fire

By Perry West

Philadelphia, Pa., Aug 
31, 2018 (CNA).- 

Centralia, Pennsylvania, 
is on fire … literally: a 
coal fire has been raging 
underneath the town for 
more than 50 years, but 
a century-old church 
still stands, drawing 
hundreds of Catholics 
for an annual Marian 
pilgrimage.

“The town is essentially 
gone, for all intents and 
purposes dead, but the 
Church is what gives life,” 
said Father John Fields, 
communications director 
and vice-chancellor 
for the Ukrainian 
Catholic Archeparchy of 
Philadelphia.

“Jesus Christ gives life to 
the whole location,” he 
told CNA.

On August 26, four 
bishops and more than 
500 pilgrims gathered 
to celebrate the Feast 
of Assumption of Mary, 
known in the Eastern 
rites as the Dormition of 
the Theotokos.

Pilgrims came from 
nearby and as far 
away as Texas and 
Florida for the third 
annual pilgrimage at 
the Assumption of the 

Blessed Virgin Mary 
Ukrainian Catholic 
Church in Centralia, a 
nearly deserted town 
where a fire still burns up 
to 300 feet underground.  
Believed to be from an 
attempt to burn trash 
in a former strip mine, 
the fire began under 
Centralia in 1962. The 
fire stretches 8 miles and 
could last up to 250 
more years, according to 
the Smithsonian Institute.
Most of Centralia has 
evacuated, Fr. Fields told 
CNA, but added that the 
church still stands on the 
solid rock upon which 
it was built by Ukranian 
miners in 1912. He said 
that tests have shown the 
church to be safe from 
the fires.

The Marian pilgrimage 
was coordinated by 
Father Michael Hutsko, 
the pastor of the 
Ukrainian church, built 
on a hill overlooking the 
now smoldering town 
and which still has about 
50 families who are 
parishioners.

Also in attendance were 
Bishop Kurt Burnette of 
the Byzantine Catholic 
Eparchy of Passaic, 
Bishop Ronald Gainer of 
Harrisburg, Bishop John 
Bura of the Ukrainian 
Catholic Archeparchy of 
Philadelphia, and Bishop 

Andriy Rabiy, apostolic 
administrator of the 
same archeparchy.

The event began with 
the celebration of Divine 
Liturgy, followed by the 
Akafist hymn, a poem of 
24 stanzas composed by 
St. Roman the Melodist, 
which reflects on the 
earthly life of Jesus and 
the Mother of God, and 
the theological reality 
of the redemption of 
humanity.

Later in the day, a 
procession of candles 
was held as attendees 
prayed the Moleben, 
an eastern liturgical 
service of thanksgiving. 
A healing service was 
also held.

Participants were also 
welcome to pray a living 
rosary, which used a 
large set of beads held 
by numerous people. 
The rosary was prayed in 
front of an 18th century 
copy of the Icon of Our 
Lady of Pochaiv.

Divine Liturgy was led 
by Bishop Rabiy, who 
compared the pilgrimage 
to the mountain parish 
to the Transfiguration 
of Christ in the New 
Testament.

“Our Lord went up the 
mountain with Peter, 

James and John and was 
transfigured before their 
eyes. They experienced 
something special,” he 
said during the homily.

“Today, during this 
pilgrimage, gathered on 
this holy mountain, may 
each of you encounter 
the Divine. You come 
here to seek God’s 
grace. Say to Him, 'I am 
here to listen. Lord, what 
do you have to tell me?'”
Bishop Burnette led the 
Moleben, reflecting on 
the theme of forgiveness 
and especially Mary’s 
willingness to forgive 
those who killed her Son.
“If Mary could forgive 
those people [who 
crucified her Son], you 
and I could forgive 
anyone,” he said, and 
prayed that this time be 
one of “fresh beginnings” 
for the pilgrims.

“Ask God’s help for the 
forgiveness of sins and 
of each other. Ask God’s 
help, pray for others and 
ask the Mother of God 
for her help.”

h t t p s : / / w w w .
cathol icnewsagency .
c o m / n e w s /
hundreds-gather- for-
ma r i a n - p i l g r image -
to-pennsylvania-town-
on-fire-40385
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Біблійний табір для дітей в Перт Амбой, Н. Дж.

 The youth of 
Assumption parish 
in Perth Amboy, NJ 
again this year had the 
opportunity to expand 
their knowledge in faith 
and culture by attending 
a three-day Vacation 
Bible Discovery Camp 
on the grounds of the 
parish. Every year the 
children look forward 
to this camp where they 
form lifelong friendships 
and experience the 
joy and beauty of 
our Catholic faith and 
Ukrainian culture. It was 
a joy to see each child 
arrive with beaming 
smiles on their faces 
when they arrived on 
Monday, August 26 as 
they anxiously waited for 
the three days of camp to 

begin. The camp started 
with twenty-one happy 
campers who were 
eager to learn more 
about their faith and 
strengthen relationships 

with one another. 

 The first day 
started out at our 
church hall where 
campers offered prayer 

to Almighty God. Then 
a day was filled with a 
variety of fun activities 
that included a lesson 

27 серпня 2018 р. Єпископ Андрій Рабій відвідав дитячий літній біблійний табір  у 
церкві Успіння Пресвятої Богородиці в Перт Амбой. В часі триденного табору отець 

Іван Турик навчав дітей християнської молитви,  грався з ними й майстрував.
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Vacation Bible Discovery Camp 2018
(continued from previous page)

and an art project on 
“With God all Things 
Are possible,” and a 
biblical lesson on how 
sin can be avoided 
by following “The Ten 
Commandments.” The 
students were also 
introduced to the concept 
of God’s omnipotence 
by reading the story of 
how Jesus Walks on the 
Water.  In the afternoon, 
the campers had a very 
special visitor, Bishop 
Andriy Rabiy, who 
attended the camp on 
his way to the Synod of 
Bishops in Ukraine. The 
children were able to get 
to know His Excellency 
during the question and 
answer session with a 
Bishop. They asked him 
many questions about his 
own personal interests 
and his ministry, all of 
which he answered. 
Having answered the 
children’s questions, he 
took the opportunity to 
ask his own questions 
about the importance of 
church, prayer and saints 
in their lives. The students 
eagerly answered and 
each received an icon 
from the Bishop. 

 On the second 
day of camp, children 
participated in a 
memorable day full 
of fun activities and 

(continued on next page)
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enriching classes which 
included lessons about 
the Holy Dormition 
Feast, the cross, Moses 
and the importance 
of keeping “The Ten 
Commandments.” After 
a wonderful lunch at the 
rectory prepared by Fr. 
Ivan, the children spent 
the afternoon forming 
social bonds over crafts 
and other educational 
activities before heading 
back to church for a 
special presentation by Fr. 
Ivan on the iconography 
and Mrs. Fedynyshyn’s 
talk on the important 
Bible characters in our 
Salvation. 

 The third day 
of camp got off to a 
great start as children 
read about the Good 
Shepherd, made their 
own little lamb to remind 
them that they are a part 
of “the flock,” reviewed 
how Bishop Andriy 

Vacation Bible Discovery Camp 2018
(continued from previous page)

and Fr. Ivan are other 
shepherds who help 
Jesus to keep “the flock” 
from getting lost through 
sin. Throughout the third 
day of camp the children 
also took part in many 
different fun activities like 
playing in the bounce 
house and participating 
in the sack races, where 
they were fish in the Sea 
of Galilee waiting to be 

caught by the Apostles. 
They said they were 
“jumping for Jesus.” 

 In three days of 
camp, there were lots 
of good food, amazing 
projects and lots of new 
friendships made. Thank 
you to everyone who 
worked so hard to make 
it happen and who took 
time out of their busy 

to John Fedynyshyn, 
who supplied the food, 
teachable materials, 
cleaned the hall each day 
and ensured the safety 
of everybody attending. 
This couple  did an 
exceptional job and are 
to be congratulated for 
all that they have done. 
Thank you Father Ivan  
for guidance, prayers, 
talks and everyday 
presence with the 
campers. Thanks also go 
to Miss Sofia Wernyj who 
instructed and watched 
our campers and to Mrs. 
Dawn Domingues for her 
assistance in making this 
endeavor such a success. 
It is because of caring 
parents, children and 
wonderful volunteers that 
our parish will continue 
to grow. May God bless 
you in all that you do.

schedules and 
invested it in 
the future of 
our parish. 
We would like 
to especially 
acknowledge 
and thank 
Mrs. Melanie 
Fedyny sh yn 
who oversaw 
and planned 
the three 
days of 
camp. Thanks 
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Witnesses for Christ

In John 20:21, Jesus says to the 
disciples in the Upper Room after 
His resurrection, “Peace be with you. 
As the Father has sent me, even so I 
send you.” In other words, Jesus was 
sent by the Father to redeem the 
world through His life, death and 
resurrection. Now as He was about 
to return to His heavenly Father 
through His ascension into glory, He 
sends forth His disciples to be 
missionaries, to be apostles (Gk. 
apostolos, “one who is sent”) so that 
they might make disciples of all 
nations (cf. Matthew 28:18-20).

The icon of The Ascension of the 
Lord reveals the mystery of our 
Lord’s ascent into heaven forty
days after his resurrection (cf. Luke 24:36-53; Acts 2:1-12) and the divine commissioning 
of the whole Church to spread the Gospel to all peoples in the power of the Holy Spirit 
to form through word and sacrament a true Church of the Nations.

Christ Enthroned as High Priest and King

In the upper register of the icon we see Christ 
enthroned in glory. His garments are the color 
white, signifying the radiance of His glory and 
divine light. Yet while being fully God, He is also 
fully human, and as our Great and Royal High 
Priest, He enters the throne room of His Heavenly 
Kingdom and Temple to rule and to make 
intercession for us in His mercy. He sits enthroned 
on a rainbow (cf. Revelation 4:2-3), with the clouds 
as His footstool, enveloped within a mandorla – an almond shaped object that reveals a 
great mystery that can only be seen and fully understood through the eyes of faith. His 
left hand contains the scroll, since He is the Word of God sent by the Father (cf. John 1:1-
18) and the Prophet and Lawgiver who is greater than Moses (cf. Deuteronomy 18:15-19; 
John 1:17). His right hand is raised in blessing and commanding authority, since He has

www.easterncatholic.org 1
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been glorified as both King and Priest (cf. Hebrews 4:14-16). The principle icons of the 
Byzantine iconostasis follow the same pattern of the left hand (Gospel Book) and right 
hand (Blessing) of Jesus. Christ is flanked by two angels on His throne supporting His 
throne and facing towards Him, since He is the King of all Creation – visible and invisible. 
His figure is one of both ascending to His heavenly Father and returning in glory, as He 
promised at the end of the age (cf. Acts 1:11).

Virgin Mary, Ark of the New Covenant and Mother of the Church 

Old Covenant containing the Ten Commandments, the Jar of Manna, and the Blossoming 
Rod of Aaron the High Priest. Her womb contained through the overshadowing of the Holy 
Spirit Jesus who is the Word of God, the Bread of Life and the Great High Priest. Jesus the 
High Priest has entered the Holy of Holies in heavenly glory to make atonement and 
intercession for His Church and the Virgin Mary is the Ark of the New Covenant which 
was, in its Old Testament form, in the Holy of Holies. The two angels are facing in an 
outward direction since they are speaking to the apostles telling them that Christ who is 
entering glory is to return in glory in the same way.

The Commissioned Apostles on the Mount of Olives 

On either side of the Virgin Mary are the Twelve Apostles –
those whom Jesus is commissioning to go out into all the 
nations to make disciples. On the left side we have Simon 
Peter directly across from the Virgin Mary and on the other 
side we have Paul the Apostle. Although St. Paul was not 
there for this event since he was still Saul the Pharisee and 
persecutor of the Church, nevertheless the traditional 
iconography of this event places him there by faith, since 
as both a believer and an apostle, he is present with the 
whole Church in this mystery and witnessed the appear-
ance of the Resurrected Lord on the Road to Damascus. 
The apostles have their hands raised to shade their eyes 

The Virgin Mary is in the center of the lower register of the 
icon, directly below that of Christ, her Son in glory. She is 
dressed in a red inner tunic (signifying that she is full of 
grace) and a blue outer tunic (signifying that she as the 
Birthgiver of God – Theotokos – is more spacious than the 
heavens). Three stars are seen on her – one on her forehead 
and the other two on her shoulder, signifying that she is a 
Virgin before, during and after the birth of Christ Her Son. 
She is facing us and her hands are raised in the orans position, 
showing that she prays continuously for the Church, her 
spiritual offspring as members of the Mystical Body of her 
Son (cf. Revelation 12:1-17). She too is flanked by two angels, 
reminiscent of the two angels who were atop the Ark of the

www.easterncatholic.org 2
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from the glorious revelation in the skies of the Son of God ascending in glory to the right 
hand of the Father. Jesus tells them to wait in Jerusalem where they will receive the power 
of the Most High through the overshadowing of the Holy Spirit in nine days so that they 
might be empowered to be His witnesses to the ends of the earth. He also promises to be 
with them until the end of the age. This icon represents a microcosm of the one, holy, 
catholic and apostolic Church founded by Jesus to live a common life of apostolic faith, 
worship and mission.

Conclusion

Like the Virgin Mary and the apostles, we should pray in hope for the coming of the Holy 
Spirit upon the Church so that we might be strengthened in our common life and witness 
to the world for Jesus Christ as His faithful missionary disciples. May we entrust ourselves 
to the intercession of both the Virgin Mary, the Queen of Apostles, and the Twelve 
Apostles, to fulfill our calling to serve as those who are sent to bring the good news of the 
Gospel to the world!  

www.easterncatholic.org 3

CATECHETICAL SUNDAY 2018

© 2018

“Catechetical Sunday” 
Weekend of 

September 15-16 

“Catechetical Sunday” is an annual 
observance in parishes throughout 
the United States as the instruction of 
students resumes in parishes. New and 
returning students, new and returning 
catechists gather as the parish offers 
special prayers asking God to grant 
to His servants, our students, our 
teachers, and ourselves the grace to 
grow in our communion with Him, 
as we continue our lifelong journey 
of knowing, loving and serving Him 
in this life. Please keep them in your 
prayers, encourage the students and 
their parents in their studies, and ask 
God’s enlightenment upon them and 
those who accepted the responsibility 
to teach them the Way of Our Lord.
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Додаткові прохання до Служби Божої на Катехитичну Неділю 

Під час Посиленої Єктенії наступні прохання можуть бути додані на початку навчального року за тих хто вчиться: 
 

Диякон (або священик): Ще молимось Господеві Богові нашому за наших учнів, щоби вони зростали у мудрості, розумінні та 
чесноті, задля прослави святого імені Твого і щоб дарував їм здоров'я з довголіттям для розбудови Його святої Церкви, 
вислухай і милостиво помилуй. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 

 
Якщо присутні катехити, можна додати наступне прохання: 

 
Диякон (або священик): Ще молимось Господеві Богові нашому за всіх наших катехитів, щоби Господь зіслав Пресвятого 
свого Духа, провадив та скріпив їх у навчанні учнів нашої парафії, вислухай і милостиво помилуй.  
Хор: Господи, помилуй. (3) 

 

Благословення Учнів 
Після Заамвонної молитви, всі учні запрошуються на середину церкву і свяченик читає наступну молитву: 

 
Диякон (або священик): Господеві, помолімся.  

  Хор: Господи, помилуй. 
 

Священик: Господи, наш Боже і Сотворителю, Ти дав нам свої образ і подобу, і Ти навчив своїх вибраних учнів, що страх Господній – це 
початок мудрості. Ти об’явив мудрість дітям і навчив закону свого Соломона і всіх, хто шукає Тебе в чистоті серця свого. Відкрий серця, 
розум та уста наших учнів. Нехай приймуть силу закону Твого та зрозуміють все, що їх навчатимуть. Поможи їм зрозуміти Твою святу 
волю і долучитися до розбудови Твоєї святої Церкви. Обережи їх від усякого зазіхання диявольського, укріпи їх у вірі, праведності та 
чистоті всі дні їхнього життя. Нехай вони зросуть у мудрості та дотриманні Твоїх заповідей. Нехай вони стануть правдивими 
почитателями Твого імені і спадкоємцями Твого Церства. Благослови також їхніх вчителів. Подай, щоб їхні слова були вільними від 
всякого світського обману і марнославства, та голосно проголошували слово правди Твоєї істини. 
Бо Ти єси Бог наш, джерело правди та мудрості, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і 
навіки вічні.  
Хор: Амінь. 

 
Після цього учні підходять до священик, який благословить їх свяченою водою і каже: 

 
Страх Господній – це початок мудрості: нехай Гсоподь тебе вбереже від всього злого та неправди, в ім’я Отця, і Сина, і 
Святого Духа. Амінь. 
 

Благословення Катехитів 
 
Диякон (або священик): Господеві, помолімся.  

  Хор: Господи, помилуй. 
 

Священик: Господи, Ісусе Христе, Боже наш, Ти зробив рибалок мудрими вчителями та наказав їм йти і робити учнями всі 
народи. Зглянься на цих катехитів, які жертвують себе у служінні Тобі і Святій Церкві. Благослови їх, просвіти їхній розум та 
допоможи їм проголошувати слово Твоє у їхньому житті. Нехай їхня віра та любов осіяє нашу парафію, щоби через них всі 
прославляли Твоє святе Ім’я. Допоможи їм позбутися всякого страху та побороти усяку неміч. Сповни їх любов’ю до своїх 
учнів та вижени всяке диявольське начало, там де вони будуть навчати. Нехай їхні уроки будуть сповнені мудрості, і щоби 
кожен хто почує їх, були спасені і прийшли до зрозуміння правди Твоєї. 
Бо Ти є Бог мудрості, Христе, Боже наш, і ми Тобі славу возсилаємо, разом з Твоїм Отцем і Святим животворним Духом, нині і 
повсякчас, і навіки вічні.  
 
Хор: Амінь. 

Після цього учні підходять до священик, який благословить їх свяченою водою і каже: 
 

Страх Господній – це початок мудрості: нехай Гсоподь тебе вбереже від всього злого та неправди, в ім’я Отця, і Сина, і 
Святого Духа. Амінь. 
 
 

Священик також дає кожному катехитові сертифікат вдячності та делегування до навчання. 
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“I am the resurrection  
and the life,  

those who believe in me, 
even though they die, 

will live,  
and everyone who lives and 

believes in me 
will never die.” 

Sisters Servants of Mary Immaculate 
 
 

 
 

Celebrating the Eternal Memory of 
 

Sr. Tharasia Mary Hladio 
Born: April 24, 1922 

Entered:  June 29, 1943 
In Community: 75 years 

          Fell Asleep in the Lord:  August 31, 2018 
 

Services will be held at St. Mary’s Villa -  Sloatsburg, NY 
 

Monday September 3, 2018 
 2:00 pm   Blessing of Casket/ Panakhyda/ Viewing 
 7:00 pm   Parastas followed by repast 
 
Tuesday September 4, 2018 
 10:30 am   Funeral Divine Liturgy and Burial 

 
May her Memory be Eternal  –  Вічная Пам’ять! 
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86-та щорічна Проща до Матері Божої
Сестер Чину святого Василія Великого

86-та щорічна Проща 
до Матері Божої 
відбудеться в неділю, 
30 вересня 2018 року, 
на посілості монастиря 
Ñестер Чину святого 
Василія Великого на Fox 
Chase Manor, PA.   Òема  
цьогорічної  Прощі:   
«Заклик до особистої 
молитви».

Починаючи з 9 ранку, 
прочани матимуть 
нагоду приступити 
до таїнства сповіді.  
Божественну Літургію 
об 11 годині ранку 
відслужять Українські 
Католицькі Єпископи та 
священники.  Проповідь 
на Ñлужбі Божій та на 
Молебні виголосить 
Високопреосвященний 
Владика Бенедикт 
Алексійчук, Української 
Католицької Єпархії 
Ñв. Миколая.  Після 
Літургії буде перерва 
на обід з традиційних 
українських страв.  
Проща завершиться 
Молебнем при Гроті, 
який розпочнеться о 
4-ій годині по полудню.  
Окрема програма для 
дітей та юнацтва!

 

 Sisters of the Order of Saint Basil the 

Great 
 

Annual Pilgrimage 

Celebrating Eighty-six Years as a 

Praying…Healing…Life-giving Presence 

 

Sunday, September 30, 2018 

9am – 5pm 

 
Theme: “A Call to Personal Prayer” 

 

On the Monastery Grounds 
  
 
 

Для отримання детальнішої інформації просимо телефонувати: (215)379-
3998, додатковий - 17,  або відвідати веб-сторінку Ñестер:  www.stbasils.
com , чи FB:  www.facebook.com/pages/Sisters-of-Order-of-St-Basil-the-
Great-Jenkintown-PA/280623061977867?fref=ts .
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ДОПОМОГА ТИМ, ХТО ПОСТРАЖДАВ ВІД ПОВЕНІВ У ПЕНСИЛЬВАНІЇ
За минулий тиждень багато наших парафій опинилися у 
зонах повеней через сильні зливи в центральній та північній 
частині штату Пенсильванія. Багато будинків є підтопленими 
або зовсім зруйнованими. Втрачено багато власних речей.

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
Patronage Mother of God-Marion Hgts. 1,718.00
St. Josaphat Church-Trenton 953.00
St. Michael’s Church-Shenandoah 870.00
St. John The Baptist-Whippany 800.00
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. Michael’s Church-Baltimore 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
Holy Ghost Church-West Easton 290.00
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
St. Michael’s Church-Frackville 250.00
SS. Cyril & Methodius-Olyphant 250.00
St. Anne Church-Warrington 250.00
Zyblikewycz, Eugene & Stephania 250.00
Smolney, Nicholas 250.00
St. Mary’s Church - Carteret NJ 233.00
SS. Peter & Paul Church-Curtis Bay 200.00
Lefchick, Joanne 200.00
Laskowski, Marlene & Christipher 200.00
Immaculate Conception-Hillside 160.00
Presentation of Our Lord-Lansdale 150.00
Ss Peter & Paul Simpson PA   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
Hanson Alfred & Carol 100.00
Walker, Carol 100.00
Palko Theodore & Patricia 100.00
Car Sr, William 100.00
Hiriak, Nicholas 100.00
Czban, Rozalia 100.00
Glancey, William 100.00
Buska, Michael & Lynda 100.00
Strayves, Richard 100.00
Augustine, Andrew M 100.00
Chudoba, Michael J. 100.00
Rocus, Maryanne 100.00
Yurechko, Olga M. 100.00
Paslawsky, Helen 100.00
Yatison, John 100.00
Ratkovsky, Michael & Paula 100.00
Yeck, Robert & Joan 100.00
Zacharko, Stephan & Olga 100.00
Szczerban, Walter & Marteth 100.00
Hnidj, Sigrid Lubomir 100.00
Nativity B.V.M. Church-Middleport 70.00
Bartkovsky Michael & Paula 50.00
Merchlinsky, John & Dorothy 50.00
Kulish, Rose Marie 50.00
Adamchick, Joyce 50.00
Rev. Pavlo Myts 50.00
Hodge, Jeffrey & Joanne 50.00
Bardys, Irene 50.00
Yarymovych, Marta 50.00
Rydel, Eugene & Ann 50.00
Pylypec, Patricia 50.00
Maslij, Roman & Alison 50.00
Lesko, Mary 50.00
Bardys, Maryann 30.00
Iwaskiw, Walter 30.00
Starr, Raymond & Alice 30.00
Matuszewski, Cheryl & James 25.00
Sereditch John 25.00
Moczul Michael & Olga 25.00
Beretsky Elias 25.00
Kulynych, Mykhaylo & Pauline 25.00
Garland, Daniel & Laura 25.00
Chornopyska, Sofiya 25.00
Kowal, Paul 25.00
Iwanciw, John & Olga 25.00
St. Vladimir Church-Edwardsville 20.00
Johnson, Dorthy 20.00
Nancy A. Waligun 20.00
Worobij, Nadia 20.00
Feditko, Michael 20.00
Powell, Irma 10.00

TOTAL US DISASTER RECOVERY   $24,017.00
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Chumak Way Bicycle Team Visits St. Josaphat Seminary

Washington DC – Members of the Ukrainian bicycle team visited St. Josaphat Seminary on the final 
stop of their 10 thousand KM tour across North America this summer.  The team enjoyed dinner with the 
seminary community upon their arrival on August 29, to Washington, after a stop in Baltimore.  The team 
consists of 7 from Kyiv: Kostiantyn Samchuk, Maksym Semak, Yaroslav Matviychuk, Lilia Chemodanova, 
Olha Akhmedova, Valeriy Horbatov, and Serhiy Kyupnyi; from Ternopil: Serhiy Konoval; from Kherson: 
Dmytro Trokin.

Chumak Way – Cycle US & Canada for Peace is a 10,000 km (6,000 miles) North American cycling tour 
started in Los Angeles and ended in Washington D.C.  The Chumak Way team is biking for peace and in 
support of families and orphans who suffered from war in Eastern Ukraine. Within 100 days 10 Ukrainian 
volunteers and war veterans cycled through more than 400 towns and cities of the US and Canada.

Ukrainian Cycle Team at Holodomor Monument
Washington, DC – Members 
of the Ukrainian Bicycle Team, 
Chumak Way, gathered at 
the Victims of the Holodomor 
Memorial on Friday August 31, 
to remember the many who 
perished during the genocide in 
1932- 1933.  This year marks 
the 85th Anniversary of the 
tragedy.  Fr. Robert Hitchens 
and Fr. Wasyl Kharuk along with 
parishioners from the Ukrainian 
Catholic National Shrine of the 
Holy Family also offered prayer 
and witness.
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Єпископ Андрій 
відвідав 

українську 
католицьку 

Семінарію св. 
Йосафата

На початку нового 
навчального року Єпископ 
Андрій Рабій відвідав нашу 
Ñемінарію в Вашінгтоні. 
На фото: Єпископ 
Андрій, о. Роберт Гітченс 
(ректор), о.Василь Харук 
і семінаристи – піддиякон 
Алекс Бріскі, Андрій 
Перонг, Богдан Василів.

Відзначення дня 
Незалежності України

24 серпня 2018 р. Єпископ Іван Бура прочитав 
молитву на відкритті святкувань Незалежності 
України, що відбулися в Українському Освітньо-
Культурному Центрі в Дженкінтавн, Пенс. 
(Фото: о. Юрій Ворощак) 

РОЗШИРЕНИЙ ПАМ’ЯТНИЙ 
ВИПУСК

Ми отримали книжки двох спеціальних 
випусків газети ШЛЯХ з фотографіями та
статтями (92 сторінки, кольорові) про 17 років 
служіння Митрополита Ñтефана Ñороки
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).



(continued on next page)
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Відбулася зустріч відділів та комітетів Архиєпархії 

21 серпня 2018 р. відбулася зустріч голів усіх архиєпархіяльних комітетів,  які 
представили свої програми діяльності на наступні три місяці.  Катехитична  комісія, 
відділ Людського життя і гідності,  комісія Служіння та управління, Жива парафія та 

синкел для монашества в Архиєпархії.

Philadelphia, Pa.—
The first general planning 
meeting of archieparchial 
committees and 
departments was held 
on Tuesday, August 21, 
2018 in the conference 
room of the chancery at 
the initiative of Bishop 
Andriy Rabiy, apostolic 
administrator.  Reports 
and plans for the next 
several months were 
presented in the following 
areas:  catechetics and 

Picture caption:  Seated around the conference table, l. to r.:  Lola Dubenko, Msgr. Peter 
D. Waslo, Rev. Volodymyr Popyk, Mr. Yuriy Pylypchak, Rev. Taras Svirchuk, C.Ss.R., 
Bishop Andriy Rabiy, Rev. Archpriest Daniel Troyan, Rev. Archpriest John M. Fields, 
Sister Olha Mykhaliuk, OSBM. (Photo: Teresa Siwak)

religious education, 
human life and dignity, 
stewardship, religious life 
and Vision 2020.

The discussion on 
religious education 
and catechetics was 
led by Rev. Archpriest 
John M. Fields, Lola 
Dubenko and Sister 
Olha Mykhaliuk, OSBM.  
It was emphasized 
religious education is a 
lifelong process, from 

the youth in the parishes 
to the senior citizens in 
the parish.  Each parish 
is to have a religious 
education contact person 
to serve as a coordinator 
with the archieparchial 
catechetical commission.  
Catechetical Sunday 
will be observed 
in the parishes of 
the archeparchy on 
Sunday, September 
16 and materials will 
be provided to all 

parishes.  Additionally, 
a catechetical workshop 
will be held on 
Saturday, October 27 
in Philadelphia for all 
catechists and religious 
education coordinators, 
to introduce them 
to the Christ Our 
Pascha catechism of 
the Ukrainian Catholic 
Church and also some 
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online catechetical 
materials that examine 
topics of faith for 
teenagers and adults.
Mr. Yuriy Pylypchak, 
from the Department 
of Human Life and 
Dignity, provided this 
mission statement:  “The 
Department of Human 
Life and Dignity of 
the Archeparchy of 
Philadelphia exists to 
promote and defend the 
sacredness of life from 
conception to natural 
death, the dignity of the 
human person as the 
foundation of a moral 
vision for society and the 
nuclei for the sanctity of 
marriage.”

Among some additional 
long term goals for the 
department include 
developing spiritual 
and emotional support 
groups for:  marriage and 
divorce, loss, grieving and 
bereavement, burial and 
memorial support, and 
ethics support.  Respect 
life materials will also 
be provided to parishes 
with an emphasis of also 
promoting participation 
in the Annual March 
for Life in January in 
Washington, D.C.

Rev. Archpriest 
Daniel Troyan, from 
the Department of 

Stewardship and Service, 
made a presentation on 
the different approaches 
to stewardship.  In 
a draft brochure on 
Stewardship Ministry, 
Father Troyan answered 
the question of What is 
Christian Stewardship? in 
a prepared brochure as 
“Christian Stewardship is 
about becoming good 
caretakers of all that 
God has given to us.  
God has given each of us 
special and unique gifts.  
Through Holy Scripture 
He teaches us that what 
we have is a loan.  Our 
God has chosen to work 
through us, through 
our gifts to be able to 
continue His saving work 
in the world.”

The brochure includes 
“His Beatitude Sviatoslav 
calls us to holiness:  
‘coming together as a 
Church community to 
have the Spirit of God 
alive in our bishops, 
priests, deacons, 
religious and faithful 
people.  This action of 
faith would enable us 
to receive the Gifts of 
God.’”  It also articulates 
the responsibilities of 
membership in the 
Ukrainian Catholic 
Church.

Rev. Volodymyr Popyk, 

Vision 2020 Vibrant 
Parish coordinator, 
discussed areas in each 
parish where the Vibrant 
Parish program can be 
strengthened.  In 2011, 
the Synod of Bishops of 
the Ukrainian Catholic 
Church approved 6 main 
priorities for the Ukrainian 
Catholic Church in 2013-
15 within the framework 
of the 2020 Strategy 
“The Vibrant Parish – A 
Place to Encounter the 
Living Christ”.  These are: 
1. The Word of God and 
Catechesis, 2. Liturgy and 
Prayer, 3. Service to our 
Neighbor, 4. Leadership 
/ Stewardship, 5. 
Communion / Unity, 6. 
Missionary Spirit.  Father 
Popyk discussed the 
need for coordination of 
the different departments 
and the parishes to 
continue the goals of 
Vision 2020.

Rev. Taras Svirchuk, 
C.Ss.R, Syncellus for 
Religious, discussed the 
status of religious life 
in the archeparchy and 
the various needs of 
the male and female 
religious communities.  
A general goal is the 
renewal of religious life, 
seeking new vocations 
of men and women 
who would respond 
to the call to serve is 

one main objective.  
The possibility of new 
religious communities, 
with distinct charisms, 
was also discussed.  
The importance of 
religious life in the 
church, especially in 
the Ukrainian Catholic 
Church was emphasized 
and the need to address 
ways to reinvigorate 
religious communities 
is a major goal of this 
department.

The meeting was chaired 
by Bishop Andriy Rabiy 
who opened the session 
with prayer and general 
remarks.  Msgr. Peter 
D. Waslo, Chancellor 
also attended the 
meeting and provided 
his observations on the 
topics discussed.

Commissions and Departments of Archeparchy 
Meet to Set Planning Goals

(continued from previous page)
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Ascension Manor in Philadelphia is seeking a 
Maintenance Technician

Ascension Manor is seeking 
a qualified candidate for 
a Full Time Entry Level 
Maintenance Technician. A 
Maintenance Technician must 
be able to perform basic 
plumbing, electrical, painting 
and appliance repairs. Prior 
completion of college or 
equivalent trade related 
courses and the ability to 
speak multiple languages are 
a plus. Resumes can be faxed 
to (215)922-3735. EOE

Help
 

Wan
ted

Ascension Manor holds Labor 
Day Barbeque for Residents 

on August 30, 2018

Чи знали ви, що наша Архиєпархія є спонсором 
Житлового комплексу «Вознесіння», який 
знаходиться в Філадельфії в Northern Liberties 
дільниці, один блок від нашої української 
Катедри?

 Якщо вас цікавить додаткова інформація, просимо сконтактуватися з Житловим 
комплексом «Вознесіння» за № тел.: (215)0922-1116, або через електронну пошту: 

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

Equal Housing Opportunity
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У неділю, 21 жовтня 
2018 р. в 11:00 год.  
ранку в Українській 
Католицькій Катедрі 
Непорочного Зачаття 
у Філадельфії, Пенс., 
Владика Андрій Рабій 
відправить Ñлужбу 
Божу на вшанування 
подружнього життя.   

Ми запрошуємо всіx 
наших одружених 
вірних, які побажають 
відсвяткувати  річницю 
свого  шлюбу в такий 
урочистий спосіб, 
приєднатися до нас на 
цьому Богослуженні.  
Це буде святкуванням 
їхньої любові та 
посвяти один одному 
у союзі подружжя, 
і свідченням перед 
світом своєї  відданості 
через коронування 
в святому таїнстві 
шлюбу.  Під час 
богослужень вони 
відновлять свої  
подружні обіти і разом 
з іншими ювілярами 
з архиєпархії 
відсвяткують свою 
любов, віру й 
відданість перед лицем 
Всевишнього Бога, 
родин та друзів. 

Обід з Владикою 
Андрієм після Літургії 
стане нагодою 
розділити спільну 
трапезу. 

Просимо поширити 
цю інформацію і 
повідомити ваших 
парафіян про 

це святкування 
у парафіяльних 
бюлетенях, в 
оголошеннях і на веб-
сайтах.  Просимо 

зголоситися до 12 
жовтня 2018 р.

Дякуємо за співпрацю 
в заохоченні подружніх 

пар відсвяткувати їхній 
незабутній ювілей 
церковного шлюбу.  

Українська Католицька Архиєпархія Філадельфії 
 

Святкування   річниць  шлюбу 
Неділя, 21 жовтня 2018 р. 

 
Українська Католицька 
Катедра Непорочного Зачаття 
 

Філадельфія, Пенсильванія 
 
Запрошуємо всіх наших 
одружених вірних разом з 
нашим Єпископом Андрієм 
Рабієм 21 жовтня  2018 р. в 
11:00 год. ранку 

відсвяткувати свої річниці подружжя підчас 
Божественної  Літургії.  Опісля буде бенкет у вашу 
честь. 

Реєстраційна форма 

Ім'я чоловіка _____________________________________________________________________ 

Ім'я дружини  _____________________________________________________________________ 

Адреса ___________________________________________________________________________ 

Парафія  _________________________________________ Телефон  _________________________ 

Електронна адреса ____________________________________     Дата  шлюбу  __________________ 

Кількість  гостей    ______________________________________________________________________ 

Останній день реєстрації: 12 жовтня 2018 р. 

Вартість: $ 50 з пари ювілярів, $ 30  з гостя 

Писати на адресу відділу Євангелізації:  810 N. Eighth Street, Philadelphia, PA 19123 

Чеки виписувати на Archeparchy of Philadelphia 
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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 Ñхідної 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
$1,470.00.

Подаємо список жертводавців, яким ми щиро ДЯКУЄМО:

 St. Josaphat Church-Trenton 300.00  
 Worschak, Rev. George  250.00  
 Anonymous    200.00  
 Peda, Gregory    200.00  
 Stek, Ann Marie    200.00  
 Drabic, John & Doris   100.00  
 Andrushko Svetlana  100.00  
 Samilo, Rassell   100.00  
 Worobij, Nadia     20.00  
    
 Total Collection for Dubno  $1,470.00

Усі пожертви на ці 
проекти Фонду в м. 
Дубно при парафії
В о з н е с і н н я 
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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Вшановано 27-у Річницю Незалежности України на оселі 
ОДВУ ім. О. Ольжича

Лігайтон, ПА- серед 
високих зелених дерев 
на сцені маьовить 
жовтий трузиб на якій  
розпочато 26-ий із черги 
дво денний фестиваль 
18-19 серпня, 2018р 
вшановуючи 27-у 
річницю Незалежности 
України.

Ведучі фестивалю 
Павлина Головяк та 
Андрій Добрянський 
разом із українсько-
а м е р и к а н с ь к и м и 
ветеранами пост 42 
ім. Джека Пеленса з 
Бетлегему, Па., відкрили 
фестиваль українським, 
американським та 
канадійським гимном.  
Мистецьку програму 
відкрито традиційним 
Привітом у виконанні 
т а н ц ю в а л ь н о г о 
ансамблю Калина.   

Òанцювальний ансамбль 
Калина професійно 
виявила свою вмілість 
у виконанні українських 
народних танців.  
Ансамбль Казка 
забавляв публіку своїми 
милозвучними піснями 
і танцями, котрі  були 
переплетені чарівними 
звуками скрипальки 
Іннеси Òумочко-
Дикайло.  Вперше на 
фестивалю виступив 
о. Володимир Баран, 
котрий вміло виконав 
вязанку українських 
народних пісень на 
баяні.  Ансамбль Калина 
завершив мистецьку 
програму традиційним 
Гопаком.  Вечером всі 
забавлялися на забаві 
до звуків орхестри Чари 
Володумура Ñузоненка.

В неділю 19-го 
серпня в каплиці св. 
Андрія відслужено 

урочисту св. Літургію 
владикою Андрієм 
Рабієм в супроводі о. 
Володимиром Бараном 
парохом Українсжкої 
Католицжкої церкви 
св. Володимира в 
Палмертоні, ПА.  Після 
Літургії  владика Андрій 
посвятив овочі, котрі 
були роздані вірним.  

Мистецьку програму 
відкрито гимнами з 
присутністю українсько-
а м е р и к а н с ь к и м и 
ветеранами 42 пост 
ім. Джека Пеленса.  
Владика Андрій Рабій 
привітав фетиваль і 
побажав всім веселого 
побуту.   Виконавці 
новими репертуалами 
милозвучно забавляли 
публіку.   При кінци 
програми тріо в складі 
Іннеси Òумочко, о. 
Барана та Володимира 
Головяка  забавляли 

публіку до звуків 
українських мелодій.   
Мистецьку частину 
закінчено гучним 
Гопаком у виконанні 
двох танцювальних 
ансамблів Калина та 
Казка.  В родинній 
атмосфері гості 
мило проводили час 
на фестивалю та 
насичувалися смачними 
харчами.

Запрошуємо всіх на 
фестиваль 17-18 серпня, 
2019 року де побачити 
нові ансамблі, таланти 
та різних продавців.

ЦУОДВУ

о. Володимир Баран
Photo: Christine 

Syzonenko
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 Providence Association 
Ukrainian Fraternal Benefit Life Insurance Society  

Founded in 1912  
 

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

FUNERAL AND FINAL EXPENSE LIFE INSURANCE PROTECTION  
 

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

www.provassn.com 
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Photo: Christine Syzonenko

ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І ЖИВОТВОРНОГО ХРЕСТА 
ГОСПОДНЬОГО - 14 вересня 2018  p.

Р і в н о а п о с т о л ь н и й 
імператор Константин, 
з допомогою Божою 
отримавши перемогу над 
ворогами у трьох війнах, 
бачив на небі знак – 
Хрест з написом “Цим 
Знаменням Переможеш”. 
Гаряче бажаючи 
відшукати Ñвятий Хрест, 
на котрому був розпятий 
Господь наш Ісус Христос, 
св. Константин відправив 
до Єрусалиму свою 
матір, св. Олену, з листом 
до Єрусалимського 
Патріарха Макарія. Хоча 
св. Олена була вже на 
схилі віку, вона з завзяттям 
взялася за виконання 
цього доручення. Вона 

наказала знищити 
поганські капища та 
ідольські статуї, як і 
переповняла Єрусалим. 

Р о з ш у к у ю ч и 
Животворний Хрест, 
вона розпитувала 
християн і юдеїв, та, 
нарешті, натрапивши на 
одного старого єврея 
Юду, вона дізналася, 
що Хрест закопаний 
там, де капище Венери. 
Знищивши капище і 
помолившись, вони 
почали копати землю. В 
скорому часі натрапили 
на Гріб Господній і 
неподалік від нього 
три хрести, дощечка 

з надписом, яка була 
зроблена за наказом 
Пилата, і цвахи, котрими 
було прибите Òіло 
Господа. Щоб дізнатись, 
на котрому з трьох хрестів 
був розп ятий Ñпаситель, 
Патріах Макарій 
почергово прикладав 
хрести до померлого. 
Коли приклали Хрест 
Господній, померлий 
ожив. Побачивши 
воскреслого, всі 
переконались, що 
знайшли Животворний 
Хрест. Християни, котрі у 
великій кількості прийшли, 
щоби поклонитися 
Ñвятому Хресту, просили 
святителя Макарія 

підняти, воздвигнути Хрест, 
щоб всі, хоч здалека, 
могли побожно споглядати 
на Ñвятий Хрест. Òоді 
Патріах та інші духовні 
особи почали високо 
підносити Ñвятий Хрест, а 
люди, взиваючи: “Господи 
помилуй”, побожно 
покланялись Чесному 
Дереву. Ця торжественна 
подія відбулась у 326-
ому році. Òакож інші чуда 
творилися після знайдення 
Ñвятого Хреста і багато 
юдеїв увірували в Христа і 
прийняли Хрещення. 

(Із “ Настільної книги 
священнослужителя”) 
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Папа Франциск привітав Україну з Днем Незалежності
23 серпня 2018 p.

Папа Римський 
Франциск надіслав 
вітання Президенту та 
українцям з нагоди 27-ї 
річниці незалежності.

Про це повідомляє прес-
служба Президента.

«Ñподіваюся, що 
прагнення знайти 
рішення на благо 
миру, до якого так 
прагне народ, принесе 

позитивні результати для 
усієї країни, особливо 
для жителів регіонів, 
уражених конфліктом», 
—  йдеться у привітанні 
Папи.

Понтифік побажав 

Президенту та усім 
жителям країни Божого 
благословення.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
catholics/vatikan/72348

ЗАЗНАЧТЕ ДАТУ В КАЛЕНДАРІ 2018 Р. 

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. 
 
21 ЖОВТНЯ   СВЯТКУВАННЯ РІЧНИЦЬ ПОДРУЖЖІВ В АРХИЄПАРХІЇ;  БОЖЕСТВЕННА  ЛІТУРГІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ  
  КАТОЛИЦЬКІЙ КАТЕДРІ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ, ФІЛАДЕЛЬФІЯ, ПЕНС.   
 
27 ЖОВТНЯ   КАТЕХИТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ CATECHETICAL CONFERENCE AT THE CATHEDRAL SOCIAL HALL IN  
  PHILADELPHIA, PA. REGISTRATION- 9:15  AM;  CONFERENCE BEGINS AT 9:45 A.M. ALL CLERGY ARE  
  INVITED.  HOWEVER CATECHISTS AND  YOUR PARISH RELIGIOUS EDUCATION COORDINATORS (DRE) MUST  
  ATTEND.  OTHERS ARE  WELCOME.   FATHERS ARE ASKED TO SUBMIT THE NAMES OF THOSE WHO WILL BE 
  ATTENDING FROM THEIR PARISHES BY OCTOBER 6.  EMAIL:  FATHER JOHN FIELDS  
  EMAIL:   IBAH@AOL.COM OR  LOLA DUBENKO EMAIL:  LDUBENKO@VERIZON.NET.   

28 ЖОВТНЯ   100-ЛІТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКИ  СВ. ВОЛОДИМИРА В ПАЛМЕРТОН, ПЕНС.   
 
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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Глава УГКЦ у День Незалежності України: «Спитаймо 
сьогодні кожен себе: а якою любов’ю я люблю Україну?»
П’ятниця, 24 серпня 
2018 p. 
 
Ñьогодні для нас 
прикладом любові до 
Батьківщини є герої, 
які впродовж сторіч з 
любові до Батьківщини 
віддали те, що є для 
них найцінніше, – 
власне життя. Òому, 
коли ми вітаємося 
сьогодні словами 
«Ñлава Україні!», то 
відповідаємо «Героям 
слава!». Нехай наші 
герої, які поклали 
на вівтар свободи, 
незалежності своє 
життя, сьогодні будуть 
нашими вчителями 
любові до Батьківщини. 
Про це сказав Отець і 
Глава Української Греко-
Католицької Церкви 
Блаженніший Ñвятослав 
у відеозверненні з 
нагоди 27-ї річниці 
Незалежності України.

Ñьогодні – 24 серпня 
– ми святкуємо велике 
всенародне свято – 
День Незалежності 
України. «Цього дня 
хочу всіх вас запросити 
задуматися над тим, 
як кожен з нас будує 
своє ставлення до своєї 
Батьківщини, до рідної 
незалежної держави», – 
зауважив Блаженніший 
Ñвятослав.

Відома народна пісня 
навчає нас так. Усе на 

світі можна вибирати 
сину – вибрати не можна 
тільки Батьківщину. «На 
моє переконання, – 
вважає Глава Церкви, 
– фундаментом 
с п р а в ж н ь о г о 
відповідного ставлення 
до Батьківщини є 
любов. Любов до своєї 
держави, до свого 
народу, до рідної 
землі. Ñвітлої пам’яті 
Любомир свого часу 
сказав, що сьогодні 
українці більше не 
діляться на західняків, 
східняків, україномовних 
чи російськомовних, а 
цей розподіл проходить 
через одне питання: 
люблю я Батьківщину чи 
ні. Òому, на його думку, 
усіх нас можна поділити 
на тих, які люблять 
Україну, і тих, які її не 

люблять».

Предстоятель УГКЦ 
закликав сьогодні, у це 
всенародне свято, щоб 
кожен себе спитав: 
чи я люблю Україну? 
«Відсвяткуймо цей день 
у контексті певного 
духовного навернення. 
Бо часто люди 
оцінюють ставлення 
до Батьківщини через 
питання: а що мені дала 
Україна? Натомість 
спитаймо себе: а що я 
зробив, дав для своєї 
Батьківщини?! Якою 
любов’ю я люблю: 
любов’ю споживацькою, 
яка тільки хоче брати, чи 
любов’ю справжньою, 
жертовною, яка 
кличе давати?» – 
сказав Блаженніший 
Ñвятослав.

«Ñьогодні українці в 
усьому світі єднаються 
у вселенській молитві за 
Україну. Молімося разом 
за нашу Батьківщину 
«Боже, великий, 
єдиний, нам Україну 
храни». «Вітаю тебе, 
український народе, із 
цим знаменним святом!» 
– сказав на завершення 
Глава УГКЦ.
 
Департамент інформації 
УГКЦ

h t t p : / / n e w s . u g c c .
u a / v i d e o / g l a v a _
u g k t s _ u _ d e n _
nezalezhnost%D1%96_
u k r a i n i _ s p i t a y m o _
s o g o d n % D 1 % 9 6 _
kozhen_sebe_a_yakoyu_
lyubovyu_ya_lyublyu_
ukrainu_83632.html
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Глава УГКЦ у Софії Київській разом з Президентом та 
членами ВРЦіРО помолився за Україну

П’ятниця, 24 серпня 
2018 p.

Отець і Глава 
Української Греко-
Католицької Церкви 
Блаженніший Ñвятослав 
у Ñофійському соборі 
у День Незалежності 
України разом з 
Президентом України 

Петром Порошенком 
та його родиною 
промовив молитву за 
Україну. 

«Господи Ісусе Христе, 
– молився Глава 
УГКЦ Блаженніший 
Ñвятослав, – у цей 
день соборно стаємо 
перед Òвоїм святим 

обличчям, щоб дякувати 
Òобі за дар свободи, 
незалежності й волі 
нашої держави.

Молимо Òебе, пошли 
благодать Духа Ñвятого 
і навчи всіх дітей 
України любити свою 
Батьківщину такою 
жертовною любов’ю, 
якою Òи полюбив нас.
Надихни серця 
керівників нашого 
народу жертовною 
любов’ю служіння для 
добра нашого народу.
Пошли силу благодаті 
нашим воїнам, аби 
вони могли жертовно 
виконувати свій святий 
обов’язок захисту 
нашої Батьківщини.
На заступників перед 
Òобою ми прикликаємо 
сьогодні всіх святих 
нашого народу, 
р і в ноапос тол ьно го 
великого князя 
Володимира, хрестителя 
України, святу Ольгу 
Київську, благовірного 
князя Ярослава та всіх 
українських святих.

Ñтаємо перед 
обличчями Òвоєї Матері 
- нашої Київської 
Оранти, благаючи 
від неї покрову і 
заступництва для 
нашого українського 
Божого люду. Бо Òвоє є 
царство, і сила, і слава, 
Отця, і Ñина, і Ñвятого 

Духа. Нині, повсякчас і 
навіки вічні. Амінь».
У «Молитві за Україну», 
за єдність нашої 
Батьківщини, мир та 
злагоду також взяли 
участь предстоятелі всіх 
конфесій України та 
релігійних організацій. 
Кожен прочитав свою 
молитву.

На молитовному заході 
були також Голова 
Верховної Ради України 
Андрій Парубій, 
Ñекретар Ради 
національної безпеки 
та оборони України 
Олександр Òурчинов, 
Голова Київської міської 
державної адміністрації 
Віталій Кличко.

Після «Молитви за 
Україну» Предстоятель 
УГКЦ узяв участь в 
урочистому параді 
«Марш нової армії» 
з нагоди 27-ї річниці 
Незалежності України.
 
Департамент інформації 
УГКЦ

h t t p : / / n e w s . u g c c .
u a / n e w s / g l a v a _
ugkts_u_sof%D1%96i_
k i i v s k % D 1 % 9 6 y _
razom_z_prezidentom_
t a _ c h l e n a m i _
v r t s % D 1 % 9 6 r o _
p o m o l i v s y a _ z a _
ukrainu_83633.html

Photo: St. Sophia Cathedral https://
www.president.gov.ua/en/news/u-den-

nezalezhnosti-prezident-razom-z-druzhinoyu-
pomolilis-z-49118
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Президент (Порошенко) разом з родиною вшанували 
пам’ять Героїв Небесної Сотні

24 серпня 2018 року 

У День 27-ї річниці Незалежності 
України Президент Петро Порошенко 
разом з дружиною Мариною 
Порошенко та дітьми вшанували 
пам’ять Героїв Небесної Ñотні, які 
віддали своє життя під час Революції 
Гідності.

Глава держави разом з родиною 
встановили лампадки до пам’ятного 
Хреста на місці загибелі українців, які 
відстоювали свободу, демократію та 
європейське майбутнє рідної країни.

Учасники церемонії вшанували пам’ять 
героїв хвилиною мовчання.

У Зарваниці освятили «Український Єрусалим»

https://www.president.gov.ua/news/prezident-razom-z-rodinoyu-vshanuvali-pamyat-geroyiv-
nebesno-49126

28 серпня 2018 p.

Патріарх УГКЦ 
Ñвятослав (Шевчук) 
27 серпня здійснив 
Чин освячення 
унікального комплексу 
« У к р а ї н с ь к о г о 
Єрусалима» у 
Марійському духовному 
центрі Зарваниці. У 
богослужінні взяв участь 
хранитель Ñвятої Землі 
о. Фраческо Паттон, 
ЧБМ, який привіз камінь 
із Гробу Господнього. 
Ñвята реліквія буде 
вмонтована в копію 
споруди в Зарваниці.

Як повідомляє 
Департамент інформації 
УГКЦ, Блаженнішого 
Ñвятослава вітав збір 
архиєреїв УГКЦ на 
чолі з Архиєпископом 
і Митрополитом 
Ò е р н о п і л ь с ь к о -
Зборівським Василем 
(Ñеменюком), близько 
ста священиків та 
велика кількість вірних.

Ñпочатку всі відвідали 
собор Зарваницької 
Матері Божої, де 
перед чудотворною 
іконою було відслужено 
Молебень до 
Пресвятої Богородиці. 

Далі процесія під 
величний звук дзвонів 
попрямувала на 
вершину пагорба повз 
стації Хресної дороги, 
до місця освячення.

Будівництво унікального 
комплексу культових 
споруд Ñвятої Землі 
розпочалося влітку 
2014 року. За цей 
час фахівці змогли 
відтворили копію Гробу 
Господнього, Голгофа – 
гора, на якій розіп’яли 
Ісуса Христа, Оливний 
сад, де Ісус молився 
перед арештом, Ñходи 
Покаяння (Ñвяті сходи), 

якими Ісус Христос 
підіймався на суд до 
Пилата, купіль Ветезда, 
де оздоровлювалися 
хворі, Левові (Ліонські) 
ворота та Вежа Давида.
h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
c u l t u r e / r e l i g i o u s _
ceremonies/72408



Закінчення інтерв’ю від минулого номера.

Інтерв’ю - «Рівень самоорганізації серед новоприбулих 
іммігрантів гідний подиву»: владика Андрій Рабій

– Церква, що 
зрозуміло, реагує на 
знаки часу і суспільні 
реалії. Як би ви 
охарактеризувати 
стан літургійного 
і позалітургійного 
ж и т т я 
Філадельфійської 
архиєпархії з цієї 
точки зору?

– Уже більш ніж століття 
наша Церква у ÑША 
старається щонайкраще 
дотримуватися правил, 
звичаїв і традицій 
матірньої Церкви, навіть 
мати свої особливості. 
Коли мовиться про 
відправи, вони такі 
ж, як і в Україні, але 
можуть відрізнятися 
мовою. Òут є дуже гарні 
традиції збиратися після 
Різдва на Просфору 
(різдвяний обід) або 
після Великодня – на 
Ñвячене (великодній 
обід). В обох випадках 
збирається уся парафія, 
після молитви всі сідають 
за стіл і мають святкову 
програму з цієї нагоди. 
Подібне відбувається 
на День матері в травні 
та на День батька 
у червні. Фестивалі 
о р г а н і з о в у ю т ь 
переважно у серпні. 
Це так чудово 
бачити, коли парафія 
збирається разом! Люди 

знайомляться, починають 
т о в а р и ш у в а т и , 
допомагають та 
підтримують одне 
одного. Дійсно видно, 
що парафія – не тільки 
місце, куди приходять 
молитися, а й місце 
зустрічі з Богом і як 
спільнота. Ми, владики, 
духовенство, стараємося 
всіляко плекати і 
розвивати цей дух у 
парафіях.

– Уміло свідчити 
Христа в такому 
р о з м а ї т о м у 
середовищі, яким 
є американське 
суспільство, – 
важливий досвід. 
Які саме соціальні, 
гуманітарні проекти 
втілює архиєпархія, 
йдучи за людьми?

– Католицька Церква 
у ÑША, і наша Церква 
зокрема, активно 
заангажована в 
соціальне і політичне 
життя суспільства. 
Ñтарається впливати 
усіма наявними 
важелями. Наприклад, 
тепер дуже гостро 
стоїть проблема 
з нелегальними 
мігрантами, міграцією 
взагалі. Почастішали 
випадки, коли нелегалів 
затримують просто 

на вулиці, судять і 
відправляють в країну, 
де вони народилися, 
навіть не даючи змоги 
попрощатися з родиною, 
не дивлячись на те, що 
вони проживали тут і 
сплачували податки 10, 
15 або й усі 20 років. 
Це стосується і наших 
мігрантів. Òож ми через 
сенаторів, конгресменів 
намагаємося впливати, 
щоб ті допомогли 
звільнити людей із 
в’язниць. Другий 
чудовий приклад – 
робота «Українського 
конгресового комітету 
Америки» (УККА), який 
активно співпрацює з 
«Українською групою» 
у Ñенаті та Конгресі. 
«Українська група» – 
це група конгресменів 
і сенаторів, які дуже 
прихильно ставляться до 
України і вносять різні 
законопроекти щодо 
співпраці, підвищення 
обороноспроможності, 
тощо. УККА є дуже 
активним і створив 
дуже потужне лобі. 
Владика Іван Бура, 
є п и с к о п - п о м і ч н и к 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
архиєпархії, був 
п р и з н а ч е н и й 
А м б а с а д о р о м 
нашої Церкви у 
Вашингтоні Патріархом 
Ñвятославом у 2013 

році. Він бере активну 
участь у заходах, очолює 
святкові та поминальні 
відправи з різних нагод. 
Його призначення і 
присутність показують 
наше зацікавлення 
і активну участь у 
суспільному житті.

– Активний та 
в і д п о в і д а л ь н и й 
м и р я н с ь к и й 
рух як плід 
самоусвідомлення 
вірними того, що 
вони є частиною 
Церкви, свідчить 
про еклезіальну 
зрілість. У яких 
сферах присутній 
мирянський рух у 
Філадельфійській 
архиєпархії?

– Від самого початку 
історії нашої Церкви 
у ÑША мирянський 
рух був і залишається 
дуже сильним. Задум і 
створення церковних 
громад та організацій 
допомоги іншим 
належали саме мирянам. 
Після організації та 
становлення єпархії 
владики і духовенство 
не перехоплювали 
ініціативи, а почали 
н а л а г о д ж у в а т и 

(Продовження на ст. 34)
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співпрацю. В результаті 
це принесло успіх та 
єдність українській 
спільноті в Америці. 
Навіть сьогодні 
духовенство, владик 
запрошують на різні 
заходи, просять 
долучатися до різних 
проектів. І це не може 
не тішити.

– Яке місце в 
мирянському русі 
архиєпархії посідає 
зв’язок із Україною?

– Багато мирян у 
наших парафіян 
активно долучаються та 
підтримують зв’язки із 
Україною з двох причин. 
Перша – це тісні стосунки 
з родиною чи друзями в 
Україні спонукують на 
підтримання стосунків 
та інтересу до процесів 
в Україні як на 
особистому рівні, так і 
через церковні заходи. 
Наприклад, ідеї надання 
допомоги сиротинцям 
в Україні, збір коштів 
на підтримку армії чи 
на будь-яку доброчинну 
акцію з’являються 
між людьми і тут, і в 
Україні. Òоді спільнота 
заохочується до акції, 
і проект реалізований. 
Парохи допомагають 
о г о л о ш е н н я м и , 
заохоченнями та 
особистим прикладом. 
Друга причина – 
це співпраця між 
організаціями в ÑША 

Інтерв’ю...
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та Україні. Наприклад, 
уже багато років «Ñоюз 
українок Америки» 
проводить акції зі збору 
коштів для програми 
«Молоко і булочка» для 
дітей у садочках різних 
міст України. Відділи 
«Ñоюзу українок» є 
переважно при наших 
парафіях у архиєпархії. 
Молодіжні організації 
«Пласт» і «Ñпілка 
української молоді» 
(ÑУМ) мають програми 
обміну та поїздок 
для ознайомлення з 
країнами. Різні благодійні 
й медичні організації за 
посередництва наших 
вірних надають посильну 
допомогу. Òак, існує 
дуже тісна співпраця, 
яка триватиме далі.

– Залучення молоді 
до життя Церкви – 
один із глобальних 
викликів. Які кроки, 
на вашу думку, 
можуть допомогти 
у с п і ш н о м у 
виконанню цього 
завдання в діаспорі 
та в Україні?

– Нещодавно Патріарх 
Ñвятослав сказав, що 
молодій людині нелегко 
в наш час. І це правда. 
За останні 10 років 
захоплення, інтереси 
та цілі молодих людей 
змінилися. Òепер великий 
наголос робиться на 
розвитку людини як 
унікуму і зневажаються 

поняття людини як члена 
спільноти й суспільства. 
Òож не дивно, що коли 
ми запрошуємо молоду 
людину до Церкви, 
то чуємо: «А що я там 
робитиму?», «Чому я 
мушу йти туди?». Однак 
реакція змінюється, коли 
ми можемо зацікавити 
чимось молодь. 
Наприклад, її служінням 
при вівтарі, коли 
просимо її допомогти 
потребуючим, віднести 
їжу голодним, допомогти 
з ремонтом. Це 
приклади, коли молодь 
може бачити результат, 
який збуджує ще 
глибший інтерес. Òому 
членство в церковних 
молодіжних організаціях 
є таким важливим і 
доречним. Молодим 
людям треба дати знати, 
яким добром є Церква, 
скільки добра вона 
робить у світі. Хоча ми є 
і залишаємося окремими 
індивідуумами, наша 
віра у Господа Бога 
через діяння Ñвятого 
Духа і Ñвяті Òайни 
робить нас Церквою, 
одним цілим.

– Чи можна сказати, 
що Церква в 
Америці є одним із 
перших місць, де, 
як і після Першої та 
Другої світових воєн, 
українські емігранти 
знайдуть розуміння 
та підтримку?

– Якщо брати роль 
Церкви у житті 
а м е р и к а н с ь к о г о 
суспільства в цілому, 
то вона, на жаль, 
зменшується. Коли ж 
говоримо про нашу 
Церкву та її роль серед 
української громади, її 
авторитет тримається 
доволі високо 
завдяки відкритості 
й безпосередності. 
Потребуюча людина чи 
родина може завжди 
знайти підтримку 
і допомогу серед 
церковної громади, 
громадської організації 
чи приватних осіб! У 
Америці це сприймається 
як належне – допомогти 
тому, хто потребує 
допомоги. До того 
ж наша українська 
ментальність, звичаї 
були такими ще з 
часів великого князя 
Володимира Мономаха і 
його «Повчання дітям» – 
що завжди слід приймати 
гостя і допомогти 
людині, чим можеш. У 
підсумку є багато наших 
організацій, куди можна 
звернутися по підтримку, 
пораду чи розуміння.

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/

(продовження з попередньої сторінки)
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Єпископ УГКЦ Борис (Ґудзяк) отримав премію Василя Стуса
27 серпня 2018 p. 

Переможцем цьогорічної премії імені Василя 
Ñтуса, вручення якої відбулося у Києві, став 
єпископ Української Греко-Католицької Церкви 
та президент Українського Католицького 
Університету Борис (Ґудзяк), повідомляє Радіо 
Ñвобода з посиланням на Український центр 
Міжнародного ПЕН-Клубу у Facebook.

Зазначається, що він є першим представником 
духовенства, якого відзначили цією премією.

h t t p s : / / r i s u .o rg . ua/ua/ i ndex/a l l _news/
community/religion_and_society/72390

Наступна Всесвітня зустріч сімей відбудеться у Римі
26 серпня 2018 p.

Наприкінці Ñвятої Меси 
з нагоди завершення ІХ 
Всесвітньої зустрічі сімей 
кардинал Кевін Фарелл 
оголосив про місце 
проведення наступної.

о. Òимотей Ò. Коцур, 
ЧÑВВ – Ватикан
«З великою радістю 
звіщаю тепер усьому 
світові про те, що 
Ñвятіший Отець 
постановив, що 
наступна Всесвітня 
зустріч сімей відбудеться 

в Римі 2021 року, в 
5-ту річницю Amoris 
Laetitia», – цими словами 
кардинал Кевін Фарелл, 
Префект Дикастерії в 
справам мирян, сім’ї та 
захисту життя, оголосив 
про місце проведення 
наступної зустрічі.

П р о м о в л я ю ч и 
наприкінці Ñвятої 
Меси, яку Папа очолив 
з нагоди завершення 
ІХ Всесвітньої зустрічі 
сімей, кардинал Фарелл 
коротко підбив підсумки 
кількаденних роздумів 

про «чудовий дар 
подружжя та сім’ї», 
складаючи за нього 
подяку Богові. За його 
словами, родини, 
що брали участь в 
зустрічі, повернуться 
додому із ще більшим 
усвідомленням свого 
покликання всередині 
Церкви.

Префект Дикастерії в 
справам мирян, сім’ї 
та захисту життя також 
попросив Ñвятішого 
Отця поблагословити 
присутні сім’ї та від 
їхнього імені запевнив, 
що вони молитимуться 
за нього.

Оскільки це була 
остання прилюдна 
зустріч в рамках 24-ї 
Апостольської подорожі, 
Папа Франциск 
також звернувся із 
прощальними словами. 
Він подякував всім, хто 

різними способами 
причинився до 
організації його візиту 
та ІХ Всесвітньої зустрічі 
сімей, зарезервувавши 
особливе «дякую» для 
тих, які супроводжували 
їх молитвою, висловивши 
впевненість у тому, що 
«успіх цієї зустрічі слід 
завдячувати» саме їхній 
молитві.

Після Ñвятої Меси 
в монастирі сестер 
домініканок Глава 
Католицької Церкви 
матиме приватну зустріч 
з єпископатом, після чого 
від’їде до аеропорту та 
відлетить до Риму.

https://www.vaticannews.
v a / u k / c h u r c h /
n e w s / 2 0 1 8 - 0 8 / u k -
apostolic-journey-ireland-
announce-next-wmof.html
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«Прошу всіх вірних щодня прикликати благодать Святого 
Духа на наш Синод», — Глава УГКЦ

Четвер, 30 серпня 2018 
p.

Від 2 до 12 вересня 
2018 року у Львові-
Б р ю х о в и ч а х 
в і д б у в а т и м е т ь с я 
щорічний Ñинод 
Єпископів Української 
Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви. На цьому Ñиноді 
центральною темою 
буде «Боже Ñлово і 
катехизація». Єпископи 
аналізуватимуть, як 
здійснюється в нашій 
Церкві навчання і 
проголошення слова 
Ñвятого Євангелія і 
наскільки наші вірні 
черпають з Божого 
Ñлова для свого 
щоденного життя і 
живуть ним.

«З цим пов’язана тема 
катехитичного служіння, 
тобто навчання 
основних істин нашої 
віри. Наскільки наші 
вірні знають того Бога, 
в якого вірять, наскільки 
вони знають і вміють 
молитися і наскільки 
знають моральні 
й духовні засади 
християнського життя 
та їх дотримуються», 
— розповів в інтерв’ю 
для Департаменту 
інформації УГКЦ Отець 
і Глава Української 
Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви Блаженніший 

Ñвятослав.

Глава Церкви пояснив, 
що подія Ñиноду, яка 
відбувається в нашій 
Церкві раз на рік, 
відповідає змісту й 
духу розповіді про 
спільний шлях учнів 
і воскреслого Ісуса 
Христа до Емауса. «Усі 
наші єпископи з усього 
світу, з усіх континентів 
зійдуться на синодальне 
діяння, як любив 
говорити Блаженніший 
Любомир. Десять днів 
крокуватимемо разом 
дорогою слухання 
Божого Ñлова і 
дорогою розрізнення 
Його святої волі щодо 
життя і розвитку нашої 
Церкви як в Україні, 
так і на поселеннях», 
— сказав Блаженніший 
Ñвятослав.

При цьому він зазначив, 
що «Ñинод із просто 
зустрічі єпископів 
станеться тоді, коли до 
нас прийде воскреслий 
Христос». Òому Глава 
УГКЦ звернувся до всіх 
вірних нашої Церкви 
в Україні і всьому 
світі з проханням про 
молитву. Зокрема, 
попрохав молитися до 
Духа Ñвятого, аби ця 
зустріч наших єпископів 
справді пережила 
глибоку благодать 

синодального діяння.
«Цей Ñинод матиме 
дуже важливе значення 
для життя кожного 
у к р а ї н ц я - г р е к о -
католика, хоч би де 
він жив у світі. Òому я 
кожного вірного і кожну 
вірну нашої Церкви 
хочу попросити брати 
участь у синодальному 
діянні, яке проходитиме 
від 2 до 12 вересня, 
за допомогою вашої 
молитви», — закликав 
Предстоятель УГКЦ.

«Ми намагатимемося 
інформувати про 
перебіг нашого Ñиноду. 
І я б просив усіх не 
просто цікавитися, як 
проходить Ñинод, а 
кожного дня прикликати 
благодать Ñвятого 

Духа на наших владик, 
на наш Ñинод, на 
нашу Церкву, аби 
ми справді могли в 
новітніх обставинах, у 
новій ситуації в Україні 
чинити Божу волю і 
жити згідно з Його 
святими заповідями», — 
наголосив Блаженніший 
Ñвятослав.

Д е п а р т а м е н т 
інформації УГКЦ

http://news.ugcc.ua/
new s /p r o s h u _u s і h _
vіrnih_kozhnogo_dnya_
pr ik l i ka t i_b lagodat_
svya togo_duha_na_
nash_s inod__g lava_
ugkts_83654.html
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Архиєпископ-емерит Стефан Сорока на Синоді
(Photo: https://www.facebook.com/LvivskaArchyeparhia)

Єпископ Богдан Данило на Синоді
( https://zhyve.tv/video/1426-arhyreyska-bozhestvenna-liturgiya-u-

sobori-svyatogo-yura/)

Архиєпископ-емерит Стефан і Єпископ-емерит Василь Лостен (https://
zhyve.tv/video/1426-arhyreyska-bozhestvenna-liturgiya-u-sobori-svyatogo-yura/)

У ЛЬВОВІ ТРИВАЮТЬ РОБОЧІ ЗАСІДАННЯ СИНОДУ 
ЄПИСКОПІВ УГКЦ

3 вересня 2018 p.

У Львові 2 вересня 
П а т р і а р ш о ю 
А р х и є р е й с ь к о ю 
Літургією в 
архикатедральному 
соборі святого Юра 
розпочався Ñвященний 
Ñинод єпископів УГКЦ.
Богослужіння з нагоди 
початку Ñиноду очолив 
Патріарх Ñвятослав 
у співслужінні 
представника Ñвятішого 
Отця Архиєпископа 
Клаудіо Гуджеоротті, 
апостольського Нунція 
в Україні, Архиєпископа 
і Митрополита 
Львівського Ігоря 
(Возьняка), та інших 
єпископів - членів 
Ñвященного Ñиноду 
Української Греко-
Католицької Церкви. 
Про це повідомляє сайт 
Львівської архиєпархії 
УГКЦ.

Як зазначив Патріарх 
Ñвятослав під час 
проповіді перед 
початком Ñиноду, 
цьогорічна тема Ñиноду 
присвячена Ñлову 
Божому та катехизації.
Єпископи УГКЦ 
розглянуть, як 
відбувається в 
УГКЦ навчання і 
проголошення слова 
Ñвятого Євангелія, 
наскільки українські 

(Продовження на ст. 38)
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Єпископ Павло Хомницький, ЧСВВ на Синоді
( https://www.facebook.com/LvivskaArchyeparhia)

Єпископ Бенедикт Алексійчук на Синоді
( https://www.facebook.com/LvivskaArchyeparhia)

г р е к о - к а т о л и к и  
черпають із Божого 
Ñлова для свого 
щоденного життя і 
живуть ним, наскільки 
вони знають і вміють 
молитися і наскільки 
знають моральні 
й духовні засади 
християнського життя і чи 
їх дотримуються. Члени 
Ñиноду обговорять, як 
відбувається навчання 
катехизму, чи є при 
парафіях катехитичні  
школи. Наскільки 
УГКЦ має достатньо 
підготовлені програми з 
катехизації.

«Катехизація – це не 
тільки певний курс, 
програма релігії для 
дітей. Люди в усіх вікових 
категоріях потребують 
учительського супроводу 
своїми єпископами, 
с в я щ е н и к а м и , 
монахами, монахинями, 
аби в усіх обставинах 
свого життя краще 
пізнати Бога, краще 
зрозуміти істини своєї 
віри,  тому цей Ñинод 
матиме дуже важливе 
значення для життя 
кожного українця-
греко-католика, хоч би 
де він жив у світі», - 
наголошують в УГКЦ.

У Богослужінні також 
взяли участь єпископ-
помічник Львівської 

У ЛЬВОВІ ТРИВАЮТЬ РОБОЧІ ЗАСІДАННЯ СИНОДУ...

(Продовження на ст. 39)

(продовження з попередньої сторінки)
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Єпископ Андрій Рабій на Синоді
(Photo: https://www.facebook.com/LvivskaArchyeparhia)

(Photo: https://www.facebook.com/LvivskaArchyeparhia)

Архидієцезії Римо-
Католицької Церкви в 
Україні Едвард Кава, 
екзарх для греко-
католиків в Греції 
Ніл, представник 
є п и с к о п с ь к о ї 
Конференції Римо-
Католицької Церкви 
у Франції владика 
Роланд. Òакож присутнім 
на Богослужінні 
був владика Ігор 
(Ісіченко), архиєпископ 
Харківсько-Полтавської 
єпархії Української 
А в т о к е ф а л ь н о ї 
Православної Церкви.
Ñинод проходитиме 
у Львові-Брюховичах 
протягом десяти днів і 
завершиться 12 вересня 
2018 року.

У Брюховичах перед 
початком робочих 

засідань Ñиноду 
єпископи УГКЦ 
помолилися до Ñвятого 
Духа та склали присягу. 
Робочі засідання 
тривають. У них беруть 
участь 42 єпископи 
УГКЦ з України і світу.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
catholics/ugcc/72483

У ЛЬВОВІ ТРИВАЮТЬ РОБОЧІ ЗАСІДАННЯ СИНОДУ...
(продовження з попередньої сторінки)
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Глава УГКЦ: “Наша Церква в Україні та всьому світі є 
разом із Папою Франциском!”

2 вересня 2018 p.

Українська Греко-Католицька Церква підтримує Папу 
Франциска в усіх його починаннях, адже намагається нести 
добро не лише вірним, Всевишньому, а й Ñвятішому Отцю.
На цьому наголосив Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Ñвятослав 
у своєму слові до вірних у неділю, 2 вересня, в соборі Ñвятого 
Юра у Львові. Адже цього дня відбулося урочисте відкриття 
щорічного Ñиноду Єпископів УГКЦ.

“Наш Ñинод Єпископів УГКЦ — це видимий спосіб, у який ми 
святкуємо, звершуємо та переживаємо видиму і повну єдність 
сопричастя з наступником апостола Петра. Наша Церква в 
Україні та всьому світі є разом з Папою Франциском — разом 
із ним у його болях, стражданнях, а також у його радостях. 
Як улюблена донька хоче приносити нашому Отцеві тільки 
радість, ми зібралися на Ñинод, бо відчуваємо покликання 
бути благовісниками Доброї Новини, Божого Ñлова радості 
не тільки Його людові, а й Ñвятішому Отцеві”, — зазначив 
Блаженніший Ñвятослав.

Глава УГКЦ також побажав Божого благословення 
Апостольському нунцію в Україні архиєпископу Клаудіо 
Гуджеротті, оскільки він незабаром відвідає вірних на 
окупованих територіях.

Окрім цього, Предстоятель привітав усіх владик і подякував їм за участь у Ñиноді, а також згадав про 
три рівні відповідальності єпископів: за свою єпархію, помісну УГКЦ та всю Вселенську Церкву.

Департамент інформації УГКЦ

http://ugcc.tv/ua/media/83678.html

His Beatitude Sviatoslav and 
Apostolic Nuncio in Ukraine  
Archbishop Claudio Gugerotti. 
(Photo: https://www.facebook.com/
LvivskaArchyeparhia)

Члени Синоду Єпископів УГКЦ помолилися до 
Святого Духа та склали присягу

2 вересня 2018 p.

У неділю, 2 вересня, 
у Брюховичах 
члени Синоду 
Єпископів УГКЦ 
молилися до Святого 
Духа напередодні 
початку робочих 

засідань, адже 
Молебень до Святого 
Духа показує 
духовну природу 
цього зібрання.

«Кожен старт у будь-
якому змаганні завжди 
є найважливішим, бо 

від того, як його почнеш 
(тобто з яким запалом 
та енергією), залежить 
кінцевий результат. 
Ми починаємо з 
вершини — з Літургії, 
яка зранку відбулася в 
соборі Ñвятого Юра. 
Ми призиваємо Боже 

благословення на нас 
і закликаємо наших 
вірних, щоб вони 
молилися за наших 
ієрархів, за своїх 
пастирів. Адже владики 

(Продовження на ст. 41)
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приїхали сюди як батьки, 
які принесли турботи, 
сподівання і тривоги, 
але також радощі й 
надії своїх дітей», — 
у своєму коментарі 
пояснив владика Богдан 
(Дзюрах), Ñекретар 
Ñиноду Єпископів УГКЦ.
За його словами, 
кожен Ñинод є 
неповторним, його не 
можна порівнювати з 
іншими засіданнями. 
Бо час минає, за рік 
ми стали мудрішими, 
досвідченішими, але 
маємо нові виклики, болі 
й страждання, а також 
нові завдання, до яких 
нас кличе Всевишній. 
Ñаме тому ми повинні 
шукати нових розв’язків, 
які найкраще будуть 
відповідати Божій волі 
для нашої Церкви і 
народу.

«Звичайно, ми просимо 
про дар Ñвятого Духа, 
бо те, що хочемо 
вирішувати, не є 
нашими планами. Ми 
прагнемо не просто 
щось придумувати для 
Церкви, а відкривати 
Божу волю для нас і для 
наших вірних. А Божа 
воля відкривається 
у Ñвятому Духові, у 
смиренному дусі Божого 
Ñлова. І саме тому ми 
розпочинали робоче 
засідання урочистим 
прикликанням дару 

Ñвятого Духа — дару 
мудрості, якого ми так 
будемо потребувати. 
Проте ще є й інший 
дар, який кожен із 
нас хотів би мати у 
цей період — це дар 
слухання. Господь 
буде промовляти, я в 
цьому не сумніваюся. 
А ми, владики, маємо 
налаштувати свої 
внутрішні струни і 
внутрішній слух на 
те, щоб відкрити це 
Боже Ñлово, яке буде 
говорити до нашого 
серця», — пояснив 
владика Богдан.

Після Молебню 
єпископи склали 
присягу. Владика 
Богдан пояснив, 
що присяга виявляє 
нашу відповідальність 
за всю роботу, а 
також підтримує 
давню традицію, коли 
ми стараємося не 
зашкодити. Власне в 
присязі, яку складають 
владики, ідеться про 
те, що ми повинні 
стриматися від будь-яких 
необережних висловів, 
які можуть принести 
шкоду Церкві.

«Кожен єпископ є 
вчителем і водночас 
духовним лікарем. Òому 
наше перше завдання 

Єпископ Андрій Рабій несе Євангелію
(Photo: http://news.ugcc.ua/)

Єпископ-емерит Василь Лостен
(Photo: https://zhyve.tv/video/1428-z-molytvy-

rozpochav-robotu-synod-pyskopiv-ugkts-2018/ )

Єпископ Андрій Рабій несе Євангелію
 (Photo: https://zhyve.tv/video/1428-z-molytvy-
rozpochav-robotu-synod-pyskopiv-ugkts-2018/ )

Члени Синоду Єпископів УГКЦ помолилися до 
Святого Духа та склали присягу

(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 42)
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— принести здорову науку для 
Божого люду, принести ліки 
— благодать Ñвятого Духа, 
яка зцілюватиме рани нашого 
народу (і в жодному разі не 
зашкодити ніяким вчинком, 
ніяким необережним словом). 
Òож саме це допоможе нам 
зробити ця синодальна 
присяга», — запевнив владика 
Богдан.

Як ми повідомляли, від 2 до 12 
вересня 2018 року у Львові 
триватиме Ñинод Єпископів 
УГКЦ. Головна тема Ñиноду 
присвячена Божому Ñлові та 
катехизації.
 
Департамент інформації 
УГКЦ - http://ugcc.tv/ua/
media/83702.html

Photo: http://news.ugcc.ua/

Члени Синоду Єпископів УГКЦ помолилися до 
Святого Духа та склали присягу

(продовження з попередньої сторінки)


