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Духовенство Філадельфійської Архиєпархії зібралося 
в Лонг Бранч, Н.Дж., на щорічні духовні реколекції;  

Духовні семінари були присвячені життю і праці Святої 
Терези з Калькути – Матері Терези

Лонг Бранч, Н. Дж., 
– З 17 по 20 вересня 
2018 р. священики й 
диякони Української 
Католицької Архиєпархії 
Філадельфії разом з 
Єпископами Андрієм 
Рабієм та Іваном 
Бурою зібралися в 
Реколекційному Домі 
святого  Альфонса на 
свої щорічні  духовні 
реколекції.

Провідником реколекцій 
був Всечесний о. Брайн 

Колодійчук,  Отець 
Місіонер Милосердя.
Народжений в 
Вінніпегу, Канада, 
отець Брайн Колодійчук 
отримав бакалаврат 
з Філософії в Коледжі 
Т о р о н т о н с ь к о г о 
Університету, Канада, в 
1977 р., і магістерку з 
філософії в університеті  
Манітоби, Канада, в 
1981 р.;  магістерку з 
Богослов'я в Семінарії 
св. Йосифа в Данвуді, 
Н. Й., США, в 1985 

р., і з філософії в 
галузі Організаційної 
Психології в Інституті 
Сайбрук, Сан 
Франциско, США, в 
2001 р.

Починаючи з 1977 
р. отець Колодійчук 
підтримував зв'язок 
з Матір'ю Терезою, 
а пізніше вступив до 
новоствореної групи 
контемплятивних братів, 
яку вона започаткувала.  
Опісля він приєднався 

до священичої гілки 
релігійної сім'ї Матері 
Терези, Отців Місіонерів 
Милосердя, яка була 
заснована в 1984 р.  
У червні  1985 р. він 
був рукоположений на 
священика в українській 
католицькій церкві 
св. Івана  Хрестителя 
в Нюарку, Н.Дж., 
США, Митрополитом-
А р х и є п и с к о п о м 
Вінніпегу, Максимом 

(Ïродовження на ст. 2)
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Єпископ Андрій Рабій i о. Брайн 
Колодійчук

Германюком, ЧНІ. У 
березні 1999 р. отець 
був призначений 
Постулятором у 
справі Беатифікації і 
Канонізації  Матері 
Терези з Калькути, і з 
радістю сприйняв вістку 
про її беатифікацію 
19 жовтня 2003 
р.  У липні 2004 р. 
він був призначений 
директором Центру 
Матері Терези, 
що займається 
продовженням справи 
канонізації Матері 
Терези з Калькути. 
Він був редактором і 
автором коментарів до 
книжки Матері Терези 
«Прийди і будь моїм 
світлом», опублікованої  
видавництвом Даблдей 
4 вересня 2007 р. 

Завдяки своїй глибокій 
обізнаності з життям 
Матері Терези, святої 
Матері Терези з 
Калькути, він зміг 
поєднати її прижиттєву 
працю для бідних 
і помираючих з 
потребами духовенства 
і всіх християн 
служити бідним і 
потребуючим серед 
нас, перетворюючи 
їх на християн за 
Матеєм, розділ 25, 
«задовільняючи спрагу  
Ісуса». 

Мати Тереза 
наголошувала на 
словах «Я спраглий», - з 
прохання Ісуса на Хресті 
в Велику П'ятницю – 
які стали постійним 
нагадуванням про мету 
Місіонерів Милосердя. 
«Ці слова  викарбувані 
в кожній нашій каплиці, 
як нагадування - яка 
місія милосердя є тут: 
втамування спраги 
Ісуса в душах і любові, 
доброті й співчутті, 
делікатній любові».  З 
часу її заклику в 1946 
р. служити найбіднішим 
з бідних, Мати Тереза 
настоювала, щоб 
Місіонери Милосердя 
були засновані для 
задоволення спраги 
Ісуса, і щоб цей 
пункт був включений 
в Основні  Правила 
нового релігійного 
чину: «Загальна мета 
Місіонерів Милосердя 
– задовільнити спрагу  
Ісуса Христа на Хресті 
в Любові та Душах».

Під час конференцій 
було показано два 
фільми: «Мати Тереза» і 
«Мати Тереза: Спадок», 
створені Анною і 
Джанет Петрі.

Фільм «Мати Тереза» 
(1986 р.) розкриває 
образ Нобелівського 

лауреата Премії Миру 
1979 р. – Матері Терези.  
Знятий впродовж 5 
років у 10 країнах 
світу на 4 континентах, 
цей фільм слідував 
дорогою Матері Терези 
в  найнебезпечніші 
куточки світу.  Від війни 
в Бейруті, до Гватемали, 
від зруйнованих вулиць 
Калькути до гето 
Південного Бронксу; 
фільм є переживанням 
шляху Матері Терези, 
яка переступала всі 
політичні, релігійні та 
соціальні перепони 
своєю працею любові. 
«Мати Тереза: Спадок», 
- це драматична історія 

останніх днів Матері 
Терези, її раптової 
смерті й зворушливого 
похорону, на який 
зібралися бідні, владні 
й багаті з усього світу. 

Духовенство щодня 
відправляло різні 
служби, включаючи 
утрені, вечірні, 
Божественні літургії. 
Єпископ Андрій Рабій і 
Єпископ Іван Бура були 
головними служителями 
на Літургіях. 

У четвер за традицією 
була відправлена 

Духовенство Філадельфійської Архиєпархії зібралося в 
Лонг Бранч, Н.Дж., на щорічні духовні реколекції...

(продовження з попередньої сторінки)

(Ïродовження на ст. 3)
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панахида за померлими 
єрархами і духовенством 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії.

Після Панахиди 
Єпископ Андрій від імені 
усього духовенства 
Архиєпархії подякував 
отцю Колодійчуку за 
служіння провідником 
реколекцій, а отці 
заспівали йому 
традиційні «Многії Літа!»
Святе Миро 
посвячене Патріархом 
Святославом у Великий 
Четвер було роздане 
Єпископом Андрієм 
усім священикам.  Це 
символізує літургійну 
єдність під проводом 
Патріарха Святослава, 
то ж усі Українські 
Католицькі Церкви в 
світі отримали Святе 
Миро посвячене 
Патріархом.  

Часто, коли священики 
залишають свої парафії 
і їдуть на реколекції, 
вірні бажають їм 
гарного відпочинку, а 
по приїзді запитують – 
як вони відпочили.

Однак, реколекції не 

є відпочинком, але 
необхідними й навіть 
обов'язковими для 
духовенства, коли 
священики віддаляються 
від щоденних турбот і 
парафіяльних обов'язків 
і поринають в молитву, 
роздуми черпаючи 
духовне відновлення.

Ця концепція 
віддалення для 
духовного відновлення 
проглядається в житті 
Ісуса Христа, коли 
Євангелисти згадують, 
як Ісус після Його 
охрещення Йоаном 
піддалився в пустелю, 
де постив і роздумував 
40 днів. 

У 1520 році св. Ігнатій 
Лойола розвинув 
духовні вправи. Ці 
духовні вправи вплинули 
на розвиток реколекцій, 
особливо реколекцій 
духовенства як способу 
поглиблення свого 
зв'язку з Богом.   

Під час щорічних 
реколекцій духовенство 
молиться за своїх 
вірних, і вірні також 
повинні молитися за 
духовне збагачення 
своїх священиків в часі 
реколекцій. 

Духовенство Філадельфійської Архиєпархії зібралося в 
Лонг Бранч, Н.Дж., на щорічні духовні реколекції...

(продовження з попередньої сторінки)

(Ïродовження на ст. 3)
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Ïід час Днів Української Семінарії в Ïівденно-Антрацитному 
Деканаті й на Великопосних службах було зібрано 53,100 

дол. для Семінарії св. Йосафата.
Лонг Бранч, Н. 
Дж., - Єпископ Андрій 
Рабій, Апостольський 
А д м і н і с т р а т о р 
Української Католицької 
А р х и є п а р х і ї 
Філадельфії прийняв 
від Всечеснішого 
П р о т о п р е с в і т е р а 
Михайла Гатско, 
Декана Південно-
Антрацитного деканату, 
чек у сумі 53,100 дол. для 
Української Католицької 
Семінарії св. Йосафата 
в Вашінгтоні, ОК.  Гроші 
були зібрані під час Днів 
Української Семінарії в 
Південно-Антрацитному 
Деканаті й на 
Великопосних службах.  
Передача відбулася 
під час щорічних 
реколекцій духовенства 
в Реколекційному 
Домі св. Альфонса в 
Лонг Бранч, Н. Дж., в 
вівторок, 18 вересня 
2018 р.

Єпископ Андрій висловив 
глибоку вдячність 
усім добровольцям, 
парафіянам та Отцям 
деканату, за їхню 
невтомну працю й 
відданість благородній 
меті!  Він сказав: «Це 
пожертва на велику ціль 
– на підтримку нашої 
Семінарії у Вашінгтоні, 
ОК».

З 1985 р. по сьогоднішній 
рік духовенство та вірні 

Південно-Антрацитного 
деканату впродовж 
Дня Семінарії та 
Великопосних відправ 
зібрали 941,100 
дол. на фінансову 

підтримку Семінарії, 
яка знаходиться поряд з 
кампусом Католицького 
Університету Америки 
у Вашінгтоні, ОК. 
Завданням на 2019 р. 

є подолати позначку 
в 1 мільйон доларів, 
зібраних починаючи з 
1985 р.

Фото, справа на ліво: Всечесніший Монсеньйор Яків 
Мельник, парох церкви Покрову Пресвятої Богородиці в МакАду 
та св. Михаїла в Газелтон;  Всечесніший Ïротопресвітер 
Михайло Гатско, декан Південно-Антрацитного деканату, пастор 
церкви св. Петра й Павла в Маунт Кармель та Успення Пресвятої 
Богородиці в Централії;  Диякон Ïавло Спотс, церква св. Михаїла 
в Фраквилл, та св. Івана Хрестителя в Майзервил; Єпископ Андрій 
Рабій, Апостольський Адміністратор; отець Микола Іванов, 
парох церкви Преображення Господнього в Шамокін та Покрову 
Пресвятої Богородиці в Маріян Гайтс; отець Ïетро Зварич, парох 
церкви св. Михаїла в Фраквилл та Церкви св. Івана Хрестителя в 
Майзервил;  отець Ïавло Макар, парох церкви св. Миколая в 
Майнерсвил і Різдва Пресвятої Богородиці  в Мідлпорт  (на фото 
відсутній Монсеньйор Мирон Грабовський, парох церкви св. Михаїла 
в Шенандоа та св. Миколая в Сент Клер).   
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Розклад Владики Андрія на вересень-жовтень:

Субота, 29 вересня, 12-5 година пополудні - відвідини Українського Фестивалю у Редінґу, 
Пенсильванія

Неділя, 30 вересня, 2 година пополудні - святкування 100-ліття парафії святого священномученика 
Йосафата у Бетлегем, Пенсильванія.

Неділя, 7 жовтня, 11 година ранку - Божественна Літургія та святкування празнику в Ню 
Бронвіку, Ню Джерзі.

Неділя, 14 жовтня, 9:30 година ранку - Божественна Літургія та святкування 10-ліття "Матері 
в Молитві" в парафії св. Івана Христителя в Нюарку.

Неділя, 21 жовтня, 10:30 година ранку - святкування річниць шлюбу в Катедрі Непорочного 
Зачаття у Філадельфії.

Субота, 27 жовтня, 9:15АМ - Катехитична Конференція в Філадельфії

Неділя, 28 жовтня, 11АМ - Божественна Літургія і святкування 100-ліття парафії св. Володимира 
у Палмертоні, Пенсильванії

Владика Андрій Рабій призначив 
отця Марка Фезняка Директором 
Розвитку для Філадельфійської 
Архиєпархії з 1 жовтня 2018 
року. Отець Марко допоможе із 
збиранням коштів та отриманням 
грантів для відділів та комісій, 
для наших католицьких шкіл та 
парафій.

 

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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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 
10:30 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 ____________________________________ Рік 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 



Катехитична Конференція  
Субота, 27 жовтня 2018 р. 

Зал Української Католицької Катедри  
Непорочного Зачаття, 

814 North Franklin Street 
 Philadelphia, Pennsylvania 

 

Ця конференція розрахована на всіх викладачів 
релігії, катехитів, духовенство та осіб 

зацікавлених у програмах релігійного навчання в 
парафіях для дітей, підлітків, молоді, дорослих 

і старших людей.  Конференція є 
безкоштовною, але потрібна попередня 

реєстрація.  
Навчайте їх берегти все, що я вам заповідав. (Див.: Мт. 28,20) 

 

 
Програма Конференції 

9:15 ранку  Реєстрація 
9:45 ранку    Відкриття:  слово Єпископа Андрія Рабія 
10:00 ранку   Презентація: «Христос наша Пасха» - Введення в Катехизм Української  
   Католицької Церкви, - сестра Ann Laszok, ЧСВВ 
11:15 ранку  Перерва 
11:30 ранку  Презентація R. Scott French - «The Credible Catholic Modules» 
12:15 пополудні  Обід 
1:15 пополудні  Продовження презентації Д-ра French - «The Credible Catholic Modules» 
2:15 пополудні  Перерва 
2:30 пополудні Сесія з обговорення, запитань і відповідей. 
   Обмін доступними катехитичними джерелами 
3:30 пополудні  Заключне слово 
 
 
--------------------------------------------------------DETACH------------------------------------------------------------------ 
To register: email  (ibah@aol.com),  fax (215-627-0377) or send to:   

 

Catechetical Workshop, 810 North Franklin Street, Philadelphia, Pa.  19123 
 
 

Name____________________________________________  Phone Number ______________________ 
 
Address ______________________________________________  E-mail _____________________________ 
 
City___________________________________________________ State ____________  Zip _____________   
 
Name of Parish and Location ________________________________________________________________ 
 

Запрошуються катехіти, керівники парафіальних програм релігійної освіти, 
духовенство архиєпархії та всі, хто зацікавлений! 
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Catechetical 
Sunday in 

Reading, PA

Father Mark Fesniak 
blessed all students 
and catechists at the 
end of the Liturgy on 
Catechetical Sunday! 
May God bring us a 

fruitful and enlightening 
year!!

Catechetical 
Sunday at the 

Cathedral

Father Roman Pitula 
blessed the students 

and their teachers the 
Missionary Sisters of the 
Mother of God at the 
end of the Liturgy on 
Catechetical Sunday, 

September 16, 2018, at 
the Ukrainian Catholic 

Cathedral of the 
Immaculate Conception, 

Philadelphia, PA.

(Photo: Mary Fedorin)

“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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Introducing and Welcoming a New Member of the Sisters of 
Saint Basil the Great, Jesus, Lover of Humanity Province

On September 21, 2018, 
Sr. Teodora Kopyn, 
OSBM was accepted 
into the Jesus Lover 
of Humanity Province 
at Vespers. It was an 
auspicious beginning as 
the date coincides with 
leave taking (according 
to the Gregorian 
calendar) and Nativity 
of the Mother of God 
(according to the Julian 
calendar). 

At a simple ritual held 
in the Holy Trinity 
Chapel Sister Dorothy 
Ann officially accepted 
Sister Teodora into 
the Jesus, Lover of 
Humanity Province with 
the following words: 
Sister Teodora, you have 
walked with us for four 
years as a Sister from 
the Holy Trinity Province, 
assisting us in our needs. 

During that time you 
got to know us, and 
we got to know you. A 
mutually special bond 
developed. And during 
that time you discerned 
that you want to spend 
the rest of your life as a 
member of Jesus, Lover 
of Humanity Province. At 
the same time we got to 
know, love and respect 

mother and brother, 
Father Wasyl Kopyn and 
his wife, Angelina, joined 
the Sisters via Skype 
at Vespers and dinner. 
Father Wasyl gave the 
blessing. Sister Monica 
gave the toast indicating 
how she had prayed 
for Sister Teodora to 
make this decision and 
expressed her joy in 
Sister’s acceptance. Also 
joining the Sisters and 
Sister Teodora on this 
occasion was Sr. Lydia 
Anna Sawka, General 
Vicar, who was visiting 
from Rome. 

Sister Teodora expressed 
her gratitude during the 
festive dinner, thanking 
each and every Sister in 
the Holy Trinity Province 
for their love, support 
and formation and then 
addressing the Sisters 

in her new province, 
noting that “it was your 
good example, talents, 
experience, goods 
works, your smiles, your 
greetings and your 
encouragement that 
inspired me to take this 
step. You were God’s 
instruments in leading me 
to respond to God’s call 
to become a member 
of the Province of Jesus 
Lover of Humanity.” 

A joyful Mnohaya Lita 
rang out in the dining 
room as each Sister 
personally welcomed 
Sister Teodora into the 
Province. 

To see more pictures visit 
our Facebook page at 
https://www.facebook.
com/pages/Sisters-of-
the-Order-of-St-Basil-
the-Great-Jenkintown-PA

you, and we 
are happy to 
welcome you 
in our midst. 
As Provincial 
and as a 
representative 
of the Sisters 
in Jesus, Lover 
of Humanity 
P r o v i n c e , 
I officially 
number you 
as one of us. 

Sr. Teodora's 

Photo: Sr. Dorothy Ann Busowski, Sr. Lydia Anna Sawka,  Sr. Joann 
Sosler, Sr. Theodora Kopyn, and Sr. Ann Laszok. 
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В неділю 23-ого вересня ц.р. о 10:30 рано Єпископ Андрій Рабій відслужив Божественну Літургію та 
висловив проповідь в нашій Катедрі Непорочного Зачаття в Філадельфії, Пенс.  При кінці Літургії о. 
ректор Роман Пітула привітав Кир Андрія з нагоди першої річниці його хіротонії як помічника нашої 
Архиєпархії.  Вівтарні хлопці привітали Його квітами. А вірні заспівали “Многая Літа.”  Кир Андрій 
подякував усім за гарне привітання і за присутність на Божественній Літургії.  Після служби Єпископ 
Андрій обідав з парафіянами в катедральному залі.

Святкування в Катедрі Ïершої Річниці Хіротонії Кир Андрія 

Ïрацівники Канцелярії 
в Філадельфії 

відсвяткували річницю 
єпископства нашого 

Владики Андрія Рабія

В пятницю 21-ого вересня 2018 р. 
працівники Канцелярії привітали єпископа 
Андрія Рабія з першою річницею і побажали 
йому щасливих многих літ. Всечесніший 
протопресвітер Іван Філдс звернувся до 
Владики з привітальним словом, а Оля 
Кузевич презентувала святковий торт. 
Вітаємо! Многих Вам благословенних літ, 
Владико!
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Багато наших парафій опинилися у зонах
повеней через сильні зливи в центральній
та північній частині штату Пенсильванія. 
Багато будинків є підтопленими або зовсім 
зруйнованими.

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: Archeparchyof Philadelphia з
позначкою US DisasterRecovery Fund. 

Дуже дякуємо Вам!

ДОÏОМОГА ТИМ, ХТО ÏОСТРАЖДАВ ВІД ÏОВЕНІВ У 
ÏЕНСИЛЬВАНІЇ

(continued on next page)

Funds are available to those who lost or 
have damaged property in the floods. Call 
the Chancery at 215-627-0143 to provide 
information on your loss.  Some of the money 
has been distributed already. 

Вже другий рік наша Архиєпархія підтримує Центр Дозвілля 
для Молоді з Особливими Ïотребами 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 $4,777.28. Подаємо список жертводавців, яким ми щиро ДЯКУЄМО:

Assumption of the Blessed Virgin Mary Perth Amboy NJ 1,000.00
Power David Helene       1,000.00
Nativity of the BVM Reading PA       782.28
Fylypovych, Andrew & Christine       500.00
Sayres, Edward & Nina         300.00
Hill, John & Myra          250.00
St. Josaphat Ukrainian Catholic Church Trenton NJ    250.00
Guertler, Vera          200.00
Hiriak, Nicholas          100.00
Kalagher, Richard & Nadia        100.00
Battista Michael & Kathleen         50.00
Iwaskiw, Walter & Neonila         50.00
Lesyk Lubow           50.00
Manwiller, Donald & Patricia         50.00
Sisters of St. Basil the Great         50.00
Wilson, Michael & Rosaline         25.00
Anonymous            20.00

Special Needs In Ukraine (Lviv) $4,777.28

If you would like 
to contribute, 

please forward 
your donation 
to Archbishop's 
Chancery, 810 

North Franklin Street, 
Philadelphia, PA 

19123. Checks are 
made to SPECIAL 

NEEDS IN UKRAINE, 
marked LVIV.

THANK YOU! MAY 
GOD BLESS YOUR 

GENEROSITY!
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Holy Family Shrine-Washington 4,378.00
United U.A. Relif Commitee 3,000.00
Holy Myrrh Bearers 2,037.00
St Michael the Archangel Jenkintown 1,718.00
St. Nicholas Church-Passaic 1,000.00
St. Josaphat Church-Trenton 953.00
St. Michael's Church-Shenandoah 870.00
St. Nicholas Church-St. Clair 859.00
St. John The Baptist-Whippany 800.00
St. John The Baptist-Northampton 589.00
SS. Cyril & Methodius-Berwick 560.00
Assumption B.V.M. Church-Perth Amboy 550.00
St. Nicholas Church-Wilmington 500.00
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 390.00
St. Michael Church-Cherry Hill 305.00
Deyneka Lyubomyr & Nadia 300.00
Holy Ghost Church-West Easton 290.00
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
Smolney, Nicholas 250.00
SS. Cyril & Methodius-Olyphant 250.00
St. Anne Church-Warrington 250.00
St. Michael's Church-Frackville 250.00
Zyblikewycz, Eugene & Stephania 250.00
St. Mary's Church - Carteret NJ 233.00
Laskowski, Marlene & Christipher 200.00
Lefchick, Joanne 200.00
SS. Peter & Paul Church-Curtis Bay 200.00
Immaculate Conception-Hillside 160.00
Presentation of Our Lord-Lansdale 150.00
SS. Peter & Paul Church-Simpson 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
Ascension of Our Lord-Sayre 120.00
Hewko, Christina 120.00
St. Michael's Church-Manville 120.00
St. Nicholas Church-Phila 113.00
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

Hnidj, Sigrid Lubomir 100.00
Kashickey, John 100.00
Palko Theodore & Patricia 100.00
Paslawsky, Helen 100.00
Ratkovsky, Michael & Paula 100.00
Rocus, Maryanne 100.00
St. Basil's Church-Chesapeake City 100.00
St. Vladimir Church-Palmerton 100.00
Strayves, Richard 100.00
Szczerban, Walter & Marteth 100.00
Walker, Carol 100.00
Yatison, John 100.00
Yeck, Robert & Joan 100.00
Yurechko, Olga M. 100.00
Zacharko, Stephan & Olga 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
Horodecky, Olga & Adrian 50.00
Kulish, Rose Marie 50.00
Lesko, Mary 50.00
Maslij, Roman & Alison 50.00
Merchlinsky, John & Dorothy 50.00
Pylypec, Patricia 50.00
Rev. Anthony J. Killian 50.00
Rev. Pavlo Myts 50.00
Rydel, Eugene & Ann 50.00
Yarymovych, Marta 50.00
Bardys, Maryann 30.00
Bodnar, John & Gloria 30.00
Iwaskiw, Walter 30.00
Starr, Raymond & Alice 30.00
Beretsky Elias 25.00
Chornopyska, Sofiya 25.00
Garland, Daniel & Laura 25.00
Iwanciw, John & Olga 25.00
Kowal, Paul 25.00
Kulynych, Mykhaylo & Pauline 25.00
Matuszewski, Cheryl & James 25.00
Moczul Michael & Olga 25.00
Sereditch John 25.00
Feditko, Michael 20.00
Johnson, Dorthy 20.00
Nancy A. Waligun 20.00
St. Vladimir Church-Edwardsville 20.00
Worobij, Nadia 20.00
Anonymous Robert & Lisa Dries 10.00
Gawason, Michael & Barbara 10.00
Powell, Irma 10.00

U.S. Disaster Recovery Fund Total: $28,910.00

ДОÏОМОГА ТИМ, ХТО ÏОСТРАЖДАВ ВІД ÏОВЕНІВ У ÏЕНСИЛЬВАНІЇ
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Name Amount
Bishop Basil Losten 5,000.00
Holy Ghost Church-West Easton 1,605.00
Anonymous Donation 1,000.00
Archbishop Stefan Soroka 1,000.00
Fylypovych, Anrew & Christine 1,000.00
St. John The Baptist-Northampton 1,000.00
St. Nicholas Church-Passaic 1,000.00
SS. Peter & Paul Church-Jersey City 800.00
Anonymous Donation 500.00
Holy Family Shrine-Washington 500.00
Presentation of Our Lord-Lansdale 500.00
St. Anne Church-Warrington 500.00
St. Josaphat Church-Trenton 500.00
St. Michael's Church-Baltimore 300.00
St. Joachim & Anna Front Royal VA 285.00
Deychakiwsky, Yuri 250.00
Dochwat, Christina 250.00
Knights of Columbus, 7530 250.00
Giffler, Lydia 200.00
Lingor, Earl & Margaret 200.00
Pyrih, Lubomyr & Halyna 200.00
SS. Peter & Paul Church-Curtis Bay 200.00
Stek, Ann Marie 200.00
Zahalak, Marta 200.00
Peda, Gregory 125.00
Archbishop Stephen Sulyk 100.00
Chaykowsky, Helen 100.00
Giffler, Lydia 100.00
Hewko, Christine 100.00
Hewko, Theodora 100.00
Hiriak, Nicholas 100.00
Holy Cross Monastery 100.00
Olunuk, Stephen 100.00
Samilo, Mr. & Mrs. Russell 100.00
Stoken, Craig & Barbara 100.00
Wilson, Michael & Rosaline 100.00
Yavorsky, John 100.00
Credi, Wagdi & Anna 50.00
Hilt, David 50.00
Hitchens, Maryellen 50.00
Lohr, Robert & Susana 50.00
Wilson, Michael & Rosaline 50.00
Talaga, P. Carol 25.00

Total  Chair Lift:    $19,040

Ïожертви 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.
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Ïідтримаймо 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
$1,695.

Ïодаємо список жертводавців, яким ми щиро ДЯКУЄМО:

St. Josaphat Trenton NJ  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
Dubno, Luba   100.00
Killian, Rev. Anthony    50.00
Ihor Andrew Mirchuk    50.00
Wilson, Michael & Rosaline   25.00
Worobij, Nadia     20.00

Total (Dubno)   $1,695

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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Assumption School Welcomes New Students!

An energy of excitement 
and anticipation buzzed 
on the school grounds as 
120 students, fresh-faced 
in their crisp uniforms 
reunited with friends 
and shook off any 
lingering first-day jitters. 
This year, once again 
the Assumption Catholic  
School in Perth Amboy, 
NJ is proud and excited 
to launch the 2018-2019 
school year with our 
incredibly talented and 
dedicated teaching staff 
and  ongoing support 
and partnership of 
Assumption parish.

First weeks of school 
flew by at Assumption 
Catholic School in Perth 
Amboy, NJ but not 
before we worshiped, 
prayed, and gave thanks 
to Our Lord as a school 
community. Father Ivan 
Turyk celebrated the 
Divine Liturgy on the first 
day of school with special 
petitions for all ACS staff 

members and students. 
The liturgy was different 
without our beloved 
Sister Yosaphata leading 
the responses, yet Mrs. 
Lawrence and our middle 
school students stepped 
up to the challenge and 
did a wonderful job!  
Father spoke of and 

explained to the students 
what the Assumption of 
the Blessed Virgin Mary 
is, and how our parish 
is named after it. And 
because of our devotion 
to Mary, how our school 
was dedicated to Her 
when we opened in 
1963. He ended the 
beautiful celebration by 
blessing the students and 
staff with holy water and 
asking for our Blessed 
Mother's protection. 

On the third week of 
September, the school 
welcomed our new 
students and their families 
during our Back to School 
BBQ. ACS faculty and 
administration members 
worked all day to make 
sure that everyone 

would have a good 
time. It was wonderful 
seeing our students, 
families and staff  eating 
and laughing together. 
Over 150 Guests were 
treated to choices of hot 
dogs, hamburgers and  
chicken. Along with these 
choices they also had 
choices of homemade 
salads like potato salad, 
pasta salad, coleslaw 
salad, and some other 
tasty items. What a great 
way to begin our new 
school year!  It was an 
enjoyable evening of 
food, fun and fellowship 
with friends and family.



Наша Архиєпархія разом з Релігійним Товариством українців-католиків 'Свята Софія' США запрошує 
молодь (12-16 років) взяти участь у конкурсі найкращої декларації Різдвяної поезії, який відбудеться у 

неділю, 16 грудня, у залі Катедри Непорочного Зачаття у Філадельфії.
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Філадельфійська архиєпархія УГКЦ 

Релігійне Товариство українців католиків «Свята Софія» США 
Катедра Непорочного Зачаття 

 
Запрошують молодь віком 12-16 років до участі у конкурсі декламації 

БОГ ПРЕДВІЧНИЙ 
НАРОДИВСЯ  

Неділя, 16 грудня 2018 р.Б. 
Зала Катедри Непорочного Зачаття 

804 N. Franklin St. 
Philadelphia, PA 19123 

Прохання з кожної парафії відделегувати максимум 3 учасники та надіслати  

до 1 листопада реєстраційну форму (додається) на електронну пошту: 
st.sophiara@yahoo.com 

Вірші просимо вибирати за власним бажанням та надіслати тексти на вище подану 
електронну адресу. Конкурс є україномовним. 

Для отримання інформації просимо звертатися за телефонами:  

215-635-1555; 215-922-2845. 

На учасників та переможців чекають призи, нагороди і почастунок. 

Додаткові інформації – згодом. 
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Family   |   Spirit   |   Lacrosse   |   Indoor Track   |   Yearbook   |   Basilian Pillar   |   Spirit   

|   Sisterhood   |   Track and field   |   Athletics   |   Mock trial   |   Rigor   |   Volleyball   |   

Saddle Shoes   |   Tennis    |   Panther   |   College Prep   |   Panther Tales   |   Hospitality   |   

Acceptance   |   SBA Cares   |   Service   |   AP Classes   |   Mini-THON   |   Community   

|   Sign language   |   Basketball   |   Tradition   |   Drama Club   |   Cheerleading   |   Band   

|   Academic Excellence   |   Softball   |   Research   |   Grit   |   Faith   |   Soccer   |   Na-

tional Honor Society   |   ACA-Panthers   |   Belonging   |   Cross Country   |   Hospitality 

Committee   |   Student Council   |   Broadcast Journalism   |   Field Hockey   |   Reading 

Olympics   |   Science Olympiad   |   Patience   |   Family   |   Spirit   |   Lacrosse   |   In-

door Track   |   Yearbook   |   Basilian Pillar   |   Spirit   |   Sisterhood   |   Track and field   |   

Athletics   |   Mock trial   |   Rigor   |   Volleyball   |   Saddle Shoes   |   Tennis    |   Panther   

|   College Prep   |   Panther Tales   |   Hospitality   |   Acceptance   |   SBA Cares   |   Ser-

vice   |   AP Classes   |   Mini-THON   |   Community   |   Sign language   |   Basketball   |   

Tradition   |   Drama Club   |   Cheerleading   |   Band   |   Academic Excellence   |   Soft-

ball   |   Research   |   Grit   |   Faith   |   Soccer   |   National Honor Society   |   ACA-Pan-

thers   |   Belonging   |   Cross Country   |   Hospitality Committee   |   Student Council   

|   Broadcast Journalism   |   Field Hockey   |   Reading Olympics   |   Science Olympiad   |   

Patience   |   Family   |   Spirit   |   Lacrosse   |   Indoor Track   |   Yearbook   |   Basilian Pil-

lar   |   Spirit   |   Sisterhood   |   Track and field   |   Athletics   |   Mock trial   |   Rigor   |   

Volleyball   |   Saddle Shoes   |   Tennis    |   Panther   |   College Prep   |   Panther Tales   |   

Hospitality   |   Acceptance   |   SBA Cares   |   Service   |   AP Classes   |   Mini-THON   |   

Community   |   Sign language   |   Basketball   |   Student Source   |   Tradition   |   Dra-

ma Club   |   Cheerleading   |   Band   |   Academic Excellence   |   Softball   |   Research   |   

Grit   |   Faith   |   Soccer   |   National Honor Society   |   ACA-Panthers   |   Belonging   |   

Cross Country   |   Hospitality Committee   |   Student Council   |   Broadcast Journalism   

To learn more about the outstanding  
tradition of excellence in education that   
Saint Basil Academy has to offer, contact… 
Kimberley Clearkin at 215.649.9083 or email  
admissions@stbasilacademy.org

OPENHOUSE
October 7, 2018
12pm-3pm

ENTRANCE EXAM
October 20, 2018
October 27, 2018
8am - 12pm

7TH GRADE PRACTICE TEST
March 2, 2019
8am - 12pm

building the minds  
of leaders  

THROUGH SERVICE AND COMPASSION

Saint Basil Academy Open 
House & Testing Dates

Скоро відбудеться щорічний День Відкритих Дверей в 
Академії Святого Василія - у неділю, 7 жовтня 2018 
р. День почнеться в 12 год. до 3-ої години, і дасть 
майбутній студентці та сім’ям можливість відвідати 
кампус, поговорити з вчителями та студентками, 
довідатися про можливості стипендій, навіть почути 
музичні виконання. Академія Св. Василія знаходиться 
за адресою 711 Fox Chase Road, Jenkintown, PA. Для 
отримання інформації відвідайте веб-сайт Академії 
при www.stbasilacademy.org.

The Entrance/Scholarship Exam will be given on Saturday, 
October 20 and Saturday, October 27, from 8am-12 
pm. Register online: https://www.stbasilacademy.org/
admissions/application-test-registration/

To schedule a Shadow Day visit https://www.
stbasilacademy.org/admissions/visit-us/.
For more information, please contact Mrs. Kimberley 
Clearkin, Director of Admissions, at 215-649-9083.

Реєстраційна картка учасника конкурсу декламації Рідзвяної поезії 

БОГ ПРЕДВІЧНИЙ 
НАРОДИВСЯ  

Неділя, 16 грудня 2018 р.Б. 
Катедра Непорочного Зачаття, Філадельфія, ПА 

 
1. Ім’я та прізвище _______________________________________________________ 

 
2. Дата народження ______________________________________________________ 

 
3. Парафія, місто, штат  

 
_______________________________________________________________________ 

 
4. Контактний телефон ____________________________________________________ 

 
5. Електронна адреса ______________________________________________________ 

 
6. Автор та назва вірша _____________________________________________________ 
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Photo: Christine Syzonenko
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Catechist Formation 
Series Program with 

Sr. Ann Laszok, 
OSBM

SATURDAY, NOVEMBER 
17 AND SATURDAY, 

NOVEMBER 24
9:00 AM - 4:00 PM

_____________________
FREE WILL OFFERING 

REGISTRATION 
DEADLINE IS NOVEMBER 

10, 2018

The third course (12 hours -2 
Saturdays) “The Mysteries” 
covers: The Mysteries and 
the Great Mysteries; Christ 
the Victor over Death; 
Christ, the Bread of Life; 
Christ, Healer of Souls and 
Bodies; Christ Builds Up 
the Kingdom; Christ Calls 
Us to Die in the World.

Participants are asked 
to bring their catechisms 
Christ Our Pascha and 
Inexhaustible Delights: 
The Holy Mysteries in the 
Byzantine Churches (some 
books will be available for 
purchase).
_____________________
Registration is required by 
November 10th, 2018.  You 
can register via the website 
or call 215.780.1227.  
Bring your own lunch.

h t t p s : / / s t ba s i l s . com/
p r o g r a m / c a t e c h i s t -
formation-series-program/

Ïророк Осія

Пророк Осія жив за ізраїльського 
царя Єровоама II (†748), десь між 
784–744 перед Христом. Служіння 
Осії охоплює період близько 60 років. 
Він був, скоріш за все, освіченою 
людиною, незалежно від того, чи 
займався він землеробством, чи був 
представником більш високих верств 
Ізраїлю. 

Одруження Осії на блудниці 
Гомер було незвичною подією для 
біблійних часів (Ос. 1:2-3), і, звісно, 
дослідники і коментатори Біблії 
багато сперечались на цю тему. 
Скоріш за все, Гомер була усім 
відомою блудницею, на якій Осії було наказано одружитися, щоб 
продемонструвати відступництво Ізраїлю і вірну любов Бога, яка 
відображена у завіті. 

Ціле своє довге життя пророк боровся проти відступництва Ізраїля 
від Ягве-Господа, яке він зображував символом жінки-блудниці. Він 
засуджував культ тельців у Бетелі та Дані — головний гріх Самарії. 
Боровся із великим занепадом народних звичаїв та з громадськими 
пороками, що кричали до неба. Наприкінці пророк розкриває 
безмірну любов Бога до свого народу. Попри всю безупинну 
віроломність народу та його неймовірну впертість, пророк таки 
знаходить для нього слова втіхи, обіцяючи йому, що він таки зазнає 
кращих — месіянських часів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Осія

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
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Ukrainian Catholic mission celebrates three years in Front Royal, Va.

By Matthew Matuszak

FRONT ROYAL, Va. – 
Ss. Joachim and Anna 
Ukrainian Catholic 
Church, a mission of 
the Archeparchy of 
Philadelphia, celebrated 
its third anniversary in 
a manner appropriate 
for a parish full of 
youth: with its seventh 
baptism. On September 
8 the parishioners also 
gathered for a parish 
dinner.

 “In our three years, 
we have gone from our 
original 10 households to 
28 registered households 
and 110 souls with more 
than 50 percent under 
18 years of age,” notes 
the Rev. Robert Hitchens, 
parish administrator, 
who is also rector of 
St. Josaphat Ukrainian 
Catholic Seminary and 
co-administrator of 
the Ukrainian Catholic 
National Shrine of the 
Holy Family, both in 
Washington, which is 
about 70 miles away. 
In addition to seven 
baptisms, the parish has 
also already celebrated 
two weddings.

“When we first moved 
to Front Royal, we had 
to go all the way to 
Washington, D.C., to 
Holy Family Ukrainian 
National Shrine for 
divine liturgy. We are 

now so thankful to have 
a Ukrainian divine liturgy 
right here in Front Royal,” 
says parishioner Julie 
Luckey. Her husband, 
Dr. William R. Luckey, 
recently retired after 
teaching at Christendom 
College, also located 
in Front Royal, for over 
30 years. Two of their 
grandsons are altar 
servers.

Being of Ukrainian 
descent, the Luckeys 
are in the minority in 
the parish. According to 
the Rev. Hitchens, “25 
percent of the community 
has Ukrainian roots. 
The rest are Byzantine 
Catholics, Melkite 
Catholics, Maronite 
Catholics and Roman 
Catholics who have 
fallen in love with our 
liturgy and spirituality.”
Parishioners Connie 
Marshner and her 
husband, Dr. William 
Marshner, certainly fit 
into the majority picture. 
“He grew up Lutheran, I 
grew up non-practicing 
[Roman Catholic],” she 
says. He “was founding 
theology faculty member 
at Christendom, and 
we are (still) canonically 
Melkites,” she adds.

Regardless of their 
mixed backgrounds, the 
parishioners celebrate 
St. Nicholas, Pascha 
and “blessings of water, 

fruit, flowers, etc.,” says 
Mrs. Marshner. They 
also sing the liturgy, 
enthusiastically, in 
English.

Mrs. Marshner 
emphasizes: “We’re in 
the northern Shenandoah 
Valley, about 80 miles 
north-northwest of 
Washington, D.C., in 
the Latin Diocese of 
Arlington [Virginia]. 
We’re one county away 
from West Virginia, 
about an hour from 
Martinsburg, Berkeley 
Springs and Harper’s 
Ferry (from different 
directions). In Virginia, 
we’re half an hour from 
Harrisonburg and from 
Winchester, and an hour 
from Staunton, and an 
hour and a half from 
Charlottesville.”

“Mentioning that 
geography might be 
helpful,” Mrs. Marshner 
explains, “because those 
communities are drawing 
lots of retirees, and there 
may be Ukrainians who 

have retired from D.C. or 
Baltimore to those areas, 
but would otherwise not 
know of us.”

Even though the 
community is located off 
the beaten path, it has 
had esteemed visitors 
like Bishop John Bura 
and even Metropolitan-
emeritus Stefan Soroka, 
who visited in April, 
“before he announced 
his retirement,” adds the 
Rev. Hitchens...

The parish celebrates 
divine liturgy every 
Saturday at 4 p.m. at 
the HLI chapel at 4 
Family Life Lane, Front 
Royal, VA 22630. For 
more information, 
readers may e-mail 
ssjoachimandannaucc@
gmail.com.

Adapted from the article:
http://www.ukrweekly.
com/uwwp/ukrainian-
c a t h o l i c - m i s s i o n -
celebrates-three-years-
in-front-royal-va/
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BUS TRIP - Scranton

Scranton’s St. Vladimir Ukrainian Greek Catholic Church is sponsoring a Christmastime bus trip to New York 
City on Saturday, December 8, 2018. There will be several stops in Manhattan: the Ground Zero area for 
part of our group who have already made advance 911 Museum reservations; Little Italy; the Ukrainian 
Village on the lower East Side; Bryant Park’s Winter Village housing 125+ holiday vendors in midtown; and, 
the Christmassy Fifth Avenue area. We’ll have an opportunity to enjoy an Italian lunch, buy some Ukrainian 
goodies and items see many beautiful Christmas decorations as only New York City can do it including the 
famous Christmas tree at Rockefeller Center and more. 

Participants can follow the above itinerary or are free to 
do their own thing for part or all of the day. The 55 
passenger Martz bus will leave from St. Vladimir Church, 
428 North Seventh Avenue at 8:00am and departure from 
New York City for home will be at 8:45pm. A portion of 
the proceeds will be given again this Christmas to the 
orphans of St. Nicholas Orphanage in Kolomyia, Ukraine. 

Cost is $42.00 per person. For additional details and 
reservations contact Paul Ewasko at 570 563-2275. Check 
should be made out to St. Vladimir Church and mailed to 
Paul at 55 Waterford Road, Dalton PA 18414.

 

2018 Ukrainian 
Christmas Bazaar 

DATE: 
Sunday, November 18, 2018, 10am - 4pm 

 

LOCATION: 
Immaculate Conception Cathedral Hall 

Corner of Franklin & Brown Streets  
(For GPS directions, use: 814 N. Franklin St., Phila., PA 19123) 

________________________________ 
 

HOMEMADE FOOD/PASTRIES 
GIFTS & VENDORS 
CRAFTS & MUSIC 

FLEA MARKET 
HOURLY CATHEDRAL TOURS  

TURKEY DOOR PRIZES 
ADMISSION: $1.00 

KIDS UNDER 10: Free 
 

FRESH HOMEMADE PYROHY 
(AKA: Varenyky or Pierogies) 

Available for takeout by the dozen (frozen) 
Potato - Cheese - Sauerkraut 

To pre-order for pick-up during  
the bazaar, call (215) 829-4350 

________________________________ 
 

See old friends, classmates, 
our Missionary Sisters, and fellow parishioners 

Have fun!  See St. Nicholas!  Shop, eat, and win prizes! 
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1-ого жовтня 2018 p.
Нехай Господь Бог
благословить Вас, 

Кир Андріє, з нагоди 
дня уродин! 
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BLESSING OF THE STATUE OF THE 
BLESSED VIRGIN MARY 

 
On Sunday, September 30th, Fr. Evhen 
Moniuk blessed the statue of the Blessed 
Virgin Mary, in front of St. Nicholas Ukrainian 
Catholic Church, Great Meadows, NJ on the 
vigil of the Feast Day of the Patronage of the 
Mother of God. 
 
May God grant many blessings on the 
parishioners and friends of St. Nicholas 
Ukrainian Church.  Mnohaya Lita! 
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Митрополит-емерит Стефан Сорока продавив реколекцію для 
духовенства Вінніпезької Архиєпархії (Канада)

Впродовж 4-денних реколекцій, які проходили з 18-
ого по 21-ше вересня 2018 р.,  Митрополит-емерит 
Стефан Сорока висловив 10-ть поучень-проповідей 
на різні теми.

Взято з статті на сайт:
http://archeparchy.ca/news_details.php?news_id=677

Фото: Божественна Литургія на  другий день 
Архиєпархіяльних реколекцій духовенства 

Вінніпезької Архиєпархії.

Фото: Ïід час Архиєпархіяльних 
реколекцій духовенства 
Вінніпезької Архиєпархії, 

Митрополит-емерит Стефан 
висловить проповідь.
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The Life St. Nicholas School, Passaic, NJ  in the 
First Month of School Year

First Day of school
On September 5, 2018, 
our school, St. Nicholas 
Ukrainian Catholic, was 
filled with joy, welcoming 
91 students to grades 
Pre-K thru Gr. 8. The 
faculty, students, and 
parents were welcomed 
by Principal Sr. Eliane 
Ilnitski, SSMI, and 
our Pastor, Fr. Andriy 
Dudkevych. After 
greeting everyone after 
the long summer, Sr. 
Eliane welcomed the new 
students and families to 
the school, and then 
led all the children and 
their watching parents 
in prayer. Following the 
prayers all recited the 
Pledge of Allegiance, 
and sung God Bless 
America and Ukrainian 
National anthem. 
Following prayers, 
the students with their 
backpacks, as well as 
the teachers and parents, 
were sprinkled with holy 
water as they received 
a special blessing from 
Father Andriy. After 
entering the school and 
saying hello to their new 
classrooms, the students, 
faculty, and some 
parents participated in 
Divine Liturgy, celebrated 
by Fr. Andriy Dudkevych. 
During the Divine Liturgy, 
Fr. Andriy added some 
beautiful intentions, 
asking for God’s 

blessings on students, 
parents and teachers. 

9-11 Prayer Service
On September 11, 
parents joined us in 
Church for the 9/11 
Prayer Service. The 
prayer Service was 
focused on Peace. 
Students, teachers and 
parents prayed for Peace 
in the world. In addition, 
prayers and a Panahyda 
were offered for the soul 
of the victims of 9/11, 
especially of John Skala, 
Port Authority Police 
Officer and parishioner 
of St. Nicholas, who gave 
his life saving others on 
that unforgettable day, 
following the words of 
Jesus: “Love one another 
as I have loved you”. 
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Philadelphia Archieparchial Deacons attend the First U.S. 
Eastern Catholic Deacon Congress in Scranton, Pa.

Scranton, Pa.--The 
first Eastern Catholic 
Deacon Congress was 
held here at St. Mary 
Byzantine Catholic 
Church, Thursday, 
September 20 through 
Saturday, September 
22, 2018.  This historic 
event brought together 
deacons from the various 
sui juris Eastern Catholic 
Churches in the United 
States.

The Diaconal Congress 
was an opportunity 
for those serving in, 
preparing for and 
supporting diaconal 
ministry in our churches 
to come together for a 
time of fellowship and 
formation across the 
jurisdictions.  Deacons 
Paul Makar, Michael 
Waak and Paul Spotts 
from the Ukrainian 
Catholic Archeparchy of 
Philadelphia attended 
the Congress.

The three-day Congress 
was sponsored by 
the Eastern Catholic 
Associates, the 
consortium of Eastern 
Catholic Bishops in the 
United States from the 
Archeparchies and/
or Eparchies of the 
Armenian, Chaldean, 
Maronite, Melkite, 
Romanian, Ruthenian, 
Syriac, Syro-Malabar, 

Syro-Malanka, and 
Ukrainian Churches.  

The Congress was 
organized by the 
Eastern Catholic Deacon 
Congress Coordinating 
Committee in 
coordination with Bishop 
Kurt Burnette, Eparchy of 
the Byzantine Eparchy of 
Passaic, NJ, 150 people, 
who were primarily 
deacons and their 
wives, several diaconal 
candiates and those 
discerning a vocation to 
the diaconate attended 
the Congress. 

Keynote speakers 
delivered presentations 
on topics from biblical, 
pastoral, catechetical, 
theological, liturgical 
and practical matters 
pertaining to the 
diaconate drawn from 
the various Eastern 
Catholic traditions.  

Besides the presentations, 
the three day Congress 
included morning, noon, 
and evening prayer 
services.  

The celebration of the 
Hierarchical Divine 
Liturgy by Bishop 
Kurt Burnette was the 
concluding litrugircal 
service of the Congress.

The Eastern Catholic 

Deacon Congress 
coincided with the 
50th Anniversary of 
the restoration of the 
diaconal ministry in the 
United States during the 
Post Conciliar period 
of the Second Vatican 
Council.  In the United 

States and Canada, 
over 300 deacons are 
presently serving the 
faithful in the Eastern 
Catholic Churches.  

Submitted by: Rev. 
Deacon Paul Makar  

Photo caption:  Deacon Paul Makar, 
Assumption of the Blessed Virgin Mary 
Church, Perth Amboy, NJ, Deacon Michael 
Waak, Immaculate Conception Cathedral, 
Philadelphia and Deacon Paul Spotts, St. 
Michael Church, Frackville, Pa. and St John 
the Baptist Church, Maizeville, Pa.
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      PHILADELPHIA CELEBRATES UKRAINE INDEPENDENCE   
                                         

Ulana Baluch Mazurkevich   
A commemorative 
concert to celebrate  
independence of 
Ukraine was held 
Friday, August 24, at the 
Ukrainian Educational 
and Cultural Center in 
Jenkintown, a suburb 
of Philadelphia.   The 
beautiful, well attended 
concert, was organized 
by the Ukrainian 
Community Committee 
“Hromadsky Komitet”, 
which is comprised of 
27 organizations and is 
empowered to organize 
large  “hromadksi”, 
community events.  
 
The concert was opened 
by the head of the 
“Hromadsky Komitet”, 
Ulana Mazurkevich who 
flanked by representatives 
of Ukrainian youth 
organizations, greeted 
the attendees with 
the traditional “Slava 
Ukrainia”, “Glory to 
Ukraine.  After the 
remarks Ms. Mazurkevich 
called for a moment of 
silence for the thousands 
who died in protecting 
Ukraine’s independence.  
Following the moment of 
silence the attendees led 
by Yulia Stupen joined 
in the singing of the 
American anthem and 
then the Ukrainian anthem 
led by  the bandurists 
“Shabli Kobzariv”.  The 
Declaration of the 

Independence of Ukraine 
was read by Roman 
Dubenko. 
 
The opening Prayer was 
delivered by Auxilliary 
Bishop John Bura.  In a 
moving, beautiful prayer 
Bishop Bura prayed for 
the thousands who died, 
the thousands who were 
left injured, the thousands 
who are  still fighting to 
maintain a democratic, 
sovereign Ukraine.  

After the formal part 
of the concert Halyna 
Bodnar and Yulia 
Stupin`on the bandura 
, raised their voice in 
song performing  V. 
Symonenko’s, “My Son” 
and Z. Kopchyk, “My 
Dear Ukraine”. 
 
The concert attendees  
were able to welcome two 
very strong supporters 
of Ukraine, Democratic 
Congressman Brendan 
Boyle and Republican 
Congressman Brian 
Fitzpatrick,  they both 
serve on the Foreign 
Relations Committee as 
well as the Congressional 
Ukrainian Caucus. Both 
Congressmen delivered 
very strong supportive 
remarks on Ukraine.  
Their remarks were 
greeted by numerous 
applause. 
 

The Children’s Choir of 
Our Ukrainian Heritage 
School, “Soloveiky” under 
the artistic directorship 
of Hayna Bodnar and 
accompanied on piano 
by Luba Shchuyko 
delighted the audience.  
The highlight of the 
concert was the husband 
and wife piano duo 
of Dmitri and Anna 
Shelest. In their rendition 
of Mykola Lysenko’s 
overture to the opera,  
“Taras Bulba”, which 
was arranged for piano 
for four hands by Levko 
Revutsky, brought the 
attendees to a standing 
ovation. 
  
The all male choir 
Prometheus, under 
the baton of Roman 
Kucharsky and 

accompanied on piano 
by Irene Zwarych 
performed to thunderous 
applause.  Their 
rendition of I. Bahryany 
and music of H. Kytasty 
enthralled the audience.  
The audience would not 
let Prometheus leave the 
stage clapping for more 
songs which the choir  
happily delivered. 

The closing prayers were 
entoned by Reverend 
Taras Naumenko, pastor 
of St. Vladimir Ukrainian 
Orthodox Church.  After 
the prayer everyone 
joined Prometheus in 
singing,  “Bozhe Velykhy” 
“God is Great”  and 
“God Bless America”. 

Congressman Brendan Boyle making 
remarks (Photo: Scott Heppard)
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Ïредставники української громади США привітали з 
Днем народження Ïрезидента України

26 вересня 2018 року 

Під час робочого візиту 
до Сполучених Штатів 
Америки Президент 
Петро Порошенко 
разом з дружиною 
Мариною Порошенко 
зустрівся з лідерами 
української громади в 
США.

На початку зустрічі 
п р е д с т а в н и к и 

української громади 
привітали Петра 
Порошенка із 
Днем народження, 
зауваживши, що в 
Україні вже середа, 
26 вересня. В якості 
привітання присутні 
виконали для 
Президента традиційну 
українську святкову 
пісню «Многая літа».

Глава держави 

подякував за привітання 
та зауважив, що дуже 
цим зворушений.

«День народження 
зазвичай зустрічають у 
компанії дуже близьких 
друзів. Хочу сказати, 
що мені надзвичайно 
комфортно зустрічати 
мій День народження 
у компанії таких моїх 
друзів», - звернувся 
Петро Порошенко 

до представників 
української громади.

h t t p s : / / w w w .
p r e s i d e n t . g o v . u a /
n ew s /p r e d s t a v n i k i -
ukrayinskoyi-gromadi-
ssha-privi tal i-z-dnem-
naro-49894

Very Rev. Roman Pitula, Cathedral Rector, represented the Archeparchy of Philadelphia on 
September 25, 2018 in meeting Ukrainian President Petro Poroshenko in New York.
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Ïрезидент (Ïорошенко) закликав Генеральну Асамблею ООН 
прийняти декларацію щодо Голодомору 1932-33 років в Україні

27 вересня 2018 року 

«Україна, як ніхто інший, 
знає ціну цій трагедії. У 
листопаді цього року 
ми вшановуватимемо 
85-ті роковини одного 
з найбільш страшних 
злочинів 20-го століття 
– Голодомору або 
масової смерті від 
голоду, штучно 
організованого в 
Україні сталінським 
режимом. Він забрав 
життя багатьох мільйонів 
українців», - сказав 
Президент Петро 
Порошенко під час 
виступу на загальних 
дебатах 73-ї сесії 
Генеральної Асамблеї 
ООН.

«У цьому зв’язку хотів 
би поновити свій 
заклик до Асамблеї 
вшанувати одну з 
найбільших трагедій в 
історії людства шляхом 

прийняття відповідної 
декларації», - зазначив 
Президент.

«Сьогодні, в умовах, 
коли майже 850 млн. 
людей недоїдають, 
моя держава не може 
стояти осторонь та 
готова запропонувати 
допомогу для вирішення 
питань продовольчої 
безпеки у світі», - 
підкреслив Президент.
Він нагадав, що у 2019-
2021 роках у зв’язку з 
членством в Економічній 

і Соціальній Раді 
ООН на Україну буде 
покладено важливу 
відповідальність.

«Базуючись на 
своєму нещодавньому 
значному досвіді, моя 
країна докладатиме 
зусиль для зміцнення 
ролі Ради в процесі 
впровадження та огляду 
виконання Порядку 
денного у сфері сталого 
розвитку на період до 
2030 року, насамперед 
в умовах конфлікту 

та постконфліктного 
відновлення», - сказав 
Петро Порошенко та 
зазначив, що з-поміж 
17 Цілей сталого 
розвитку Україна, 
зокрема, вітає ініціативи 
ООН, спрямовані на 
подолання голоду у 
світі.

https://www.president.
gov.ua/news/prezident-
zak l i kav -gene ra l nu -
asambleyu-oon-prijnyati-
deklara-49966

“Книжка, яка закликає до діалогу”, – Блаженніший 
Святослав презентував у Львові видання “Діялог лікує рани”
19 вересня 2018 p.

Будувати мости, а не 
зводити мури... На цьому 
наголосив Глава і Отець 
УГКЦ Блаженніший 
Святослав під час 
презентації книжки 
“Діялог лікує рани” у 
Франковому виші в 
рамках 25-го Форуму 
видавців. 

Розмову для книжки з 
Предстоятелем УГКЦ 
провів польський 
редактор Католицького 
і н ф о р м а ц і й н о г о 
агентства Кшиштоф 
Томасік.

На презентацію завітали 
духовенство, митці, 

студенти, представники 
місцевої та обласної 
влади, чиновники та 
чимало охочих, а також 
Президент України 
Петро Порошенко. 
Президент у своєму 
виступі, говорячи про 
Томос, зазначив, що 
єдина Церква відіграє 
важливу роль у єднанні 

та державотворенні 
України.

У виданні духовний 
лідер греко-католиків 
розповідає про 
особливості польсько-
українських взаємин. 
Книжка орієнтована на 

(Ïродовження на ст. 30)
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пересічного поляка, який 
про Україну, зокрема 
про українську історію 
та Українську Греко-
Католицьку Церкву, 
нічого не знає.

«У польській аудиторії 
ми побачили, що на всі 
питання ми не відповіли, 
що цей діалог потрібно 
продовжувати. Тому ця 
книжка не тільки містить 
у назві поняття діалогу, 
не тільки побудована у 
формі діалогу, вона ще 
й кличе до діалогу», - 
підкреслив Предстоятель 
УГКЦ.  

Оскільки видання стало 
популярним у Польщі, 
то Глава Церкви 
сподівається, що воно 
стане цікавим і не менш 
корисним для українців. 
Ба більше, з цієї нагоди 
навіть зародилася ідея 
щодо втілення другого 
тому “Діялогу...”

На думку Блаженнішого 
Святослава, назва 
“маленької книжечки” 
трьома словами передає 
весь зміст видання. 
“Ми живемо у світі 
монологів. Ми не вміємо 
діалогувати. Ми не 
вміємо чути іншу людину, 
особливо тоді, коли вона 
думає по-іншому, ніж я”, 
– роздумує Глава УГКЦ. 
“Ми повинні почути та 
вислухати одне одного. 
Діалог – не програш 
певної сторони чи коли 

хтось здає свої позиції”, 
– пояснив він.

Блаженніший Святослав 
переконаний: для 
того щоб Україна та 
Польща були великими 
державами, вони повинні 
відкрити велич і святість 
митрополита Андрея 
Шептицького. Адже його 
думки були важливими не 
лише у іпротовж певного 
періоду, вони випередили 
свій час та залишаються 
актуальними дотепер.
«Ми живемо у складний 
час, але я шукаю 
відповіді у працях 
митрополита Андрея 
Шептицького. Якщо 
говорити про процеси, 
які відбуваються в житті 
наших православних 
братів, то якою є позиція 
Української Греко-
Католицької Церкви до 
цих подій? Митрополит 
Андрей Шептицький 
казав: “Я готовий 
зректися проводу своєї 
Церкви, нехай очолить 
Її хтось із православних 
братів, тільки щоб ця 
Церква жила у єдності та 
сопричасті з наступником 
апостола Петра”, - 
промовив Глава Церкви.

А згодом додав: «Ми 
є Церквою не тільки 
для українців. Наша 
Церква є невід’ємною 
частиною вселенського 
християнства, вона є 
глобальною Церквою 
та може цей глобальний 

вимір внести в український 
дискурс. Вона здатна 
шукати діалог з нашими 
православними братами 
та допомогти нашій 
Київській Церкві відкрити 
свою вселенськість. 
Ми повинні так багато 
доброго сказати цілому 
світу!»

Варто зазначити, що 
Блаженніший Святослав 
повідомив, що 
незабаром (у жовтні) під 
час Папського Синоду 
у Римі відбудеться 
презентаціє книжки 
італійською мовою 
“Скажи мені правду”, 
яку підготував професор 
п а с т о р а л ь н о г о 
богослов’я Папського 
Л а т е р а н с ь к о г о 
університету.

Наприкінці заходу 
ректор Львівського 
н а ц і о н а л ь н о г о 
університету імені Івана 
Франка Володимир 
Мельник запропонував, 
щоб подібні зустрічі 
проводилися традиційно. 
Окрім цього, він 
висловив пропозицію 

перекласти книжку 
“Скажи мені правду” 
Центру італійської мови 
та культури Франкового 
вишу. Ба більше, Вчена 
рада університету 
вирішила нагородити 
Б л а ж е н н і ш о г о 
Святослава найвищою 
у н і в е р с и т е т с ь к о ю 
нагородою – медаллю 
Івана Франка за 
видатний внесок у 
розвиток української 
духовності.

Слід додати, що 
Предстоятель подякував 
усім тим, хто допоміг 
“Діялогу...” побачити світ. 
Насамкінець завершив 
зустріч простими, але 
влучними словами: “До 
зустрічі!”.

Департамент інформації 
УГКЦ

h t t p : / / n e w s . u g c c .
u a / v i d e o / k n i g a _
yaka_ zak l i k a i e _do_
dіalogu__blazhennіshiy_
s v y a t o s l a v _
prezentuvav_u_lvovі_
vidannya_dіyalog_lіkuie_
rani_83882.html

“Книжка, яка закликає до діалогу”, – Блаженніший 
Святослав презентував у Львові видання “Діялог лікує рани”

(продовження з попередньої сторінки)
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 “Віра — це Божа сила, яка діє в людині”, — Глава УГКЦ 
у Ïатріаршій курії у Львові

19 вересня 2018 p.

Віра завжди надихає 
людей до змін. Вона 
є ще одним важливим 
“мостиком” єдності між 
людиною та Богом. 
Однак у сучасному 
суспільстві існує брак 
довіри одне до одного... 
Незважаючи на 
виклики та різноманітні 
перешкоди, саме віра 
в Творця збагачує нас 
силою. 

На цьому наголосив 
Глава і Отець УГКЦ 
Блаженніший Святослав 
у своїй проповіді до 
вірних під час Літургії у 
середу, 19 вересня, у 
Львові в Патріаршій курії. 
Учасниками спільної 
молитви були працівники 
Курії: духовенство, 
монашество та миряни.
“В євангельському 
контексті, віра в Бога 
означає (насамперед) 
довіру до Нього”, — 
запевнив Предстоятель. 
“Коли людина вірує 
в Господа, то вона 
відкривається Йому і 

отримує Його силу та 
благодать”, — додав він.
За його словами, Ісус 
Христос навчає нас 
вірити Творцю. Адже ми 
можемо бути сильними 
лише завдяки Його 
могутності. Нам варто 
відчувати довіру до інших 
та вірити у власні сили.

“ Н а й б і л ь ш о ю 
перешкодою, яка 
стоїть між Всевишнім 
та людиною (та між 
людьми) — це недовіра... 
Ми бачимо, що зараз 
у нашому суспільстві, 
навіть у наших спільнотах, 
— це є одна з причин 
великого знесилення! Ми 
повинні усувати це через 
молитву та відчувати 
єдність з Ним, а також до 
того, хто стоїть поруч”, 
— вважає Глава Церкви.

Він переконаний, коли 
людина вірує в Бога, 
то відбувається процес 
перетворення з грішника 
на праведника. Саме 
тому віра в Господа 
завжди веде до єднання 
з Ним. “Віра — це Божа 

сила, яка діє в людині”, — 
наголосив Блаженніший 
Святослав.

Він зазначив, що в 
Патріаршій курії ми 
також повинні не 
забувати довіряти та 
підтримувати одне 
одного.

Наприкінці Літургії 
Предстоятель УГКЦ 
також висловив глибоку 
пошану і вдячність сестрі  
Еммануїлі Харишин, 
ССНДМ, референту 
а д м і н і с т р а т о р а 
Патріаршої курії УГКЦ 
та відповідальної 
за проведення 
ремонтних робіт в 
офісних приміщеннях 

А д м і н і с т р а т и в н о г о 
центру Патріаршої 
курії УГКЦ (що на вул. 
Микільсько-Слобідська, 
5), за плідну працю 
та служіння для нашої 
Церкви. Відтепер сестра 
буде присвячувати 
більше часу своєму 
Згромадженню.

Департамент інформації 
УГКЦ

ht tp ://news.ugcc .ua/
news/vіra__tse_bozha_
s i l a _ y a k a _ d і i e _ v _
lyudinі__glava_ugkts_u_
pa t r і a r s h і y _ k u r і i _ u _
lvovі_83883.html

Ïочаток Церковного року (Індикт) 14 вересня святкують 
Церкви Східного обряду

14 вересня 2018 p.

Початок Церковного 
року (Індикт) у вересні 
святкують Східні 
Церкви: 1 вересня 
— за Григоріанським 
і Новоюліанським 

календарем, 14 вересня 
— за Юліанським. 
Повний релігійний рік 
триває від 14 вересня (1 
вересня) до 13 вересня 
(31 серпня).

За початок нового 

Церковного року 
таку дату прийняли 
отці Вселенського 
Собору в Нікеї, що 
відбувся 325 року. 
Східні Церкви живуть 
за цією постановою і 
досі. Що ж до Римо-

Католицької Церкви, 
то Літургійний рік 
вона починає першою 
неділею Адвенту, тобто 
різдвяного посту.

(Ïродовження на ст. 32)



7 æîâòíÿ 2018 p.  32

Індикт, яким отці Собору 
в Нікеї встановили дату 
святкування початку 
Церковного року, має 
назву «візантійський», 
« к о н с т а н т и н -
опольський», або 
ж «Констянтинів». 
Спершу цей Індикт 
був обов’язковим для 
усієї Римської імперії, 
за винятком Єгипту. 
Імператор Юстиніан І 

зробив обов’язковим 
датування після Індикту 
для всіх офіційних 
документів. Римська 
Церква за Папи 
Пелагія ІІ ухвалила 
індикт для означення 
дат документів і лише 
1097 року перестала 
керуватися цією 
постановою.

День початку 

Церковного року став 
церковним святом. 
Точно невідомо, коли 
саме початок індикту 
став церковним святом, 
але воно вже існувало 
у VIII ст.

Як зазначає о. Юліан 
(Катрій) у книзі «Пізнай 
свій обряд», «церковно-
літургійний рік — це 
могутній гімн честі і 
слави для Бога, де 

бере участь потрійна 
Церква: прославлена 
в небі, воююча на 
землі і страждальна 
в чистилищі». «В 
ньому знаходить свій 
найкращий вислів увесь 
зміст нашої святої віри», 
— додає автор.

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 _
holidays/72638

Ïапа до похилих віком: ви – коріння народу 

Ïочаток Церковного року (Індикт) 14 вересня святкують 
Церкви Східного обряду
(продовження з попередньої сторінки)

Barbara Castelli/с. Лідія 
Короткова, СНДМ – 
Ватикан

У катедральному 
соборі святого Якова, 
спорудженому 1203 
року, який внесений у 
список Світової спадщини 
ЮНЕСКО, Святіший 
Отець мав зустріч з 
літніми людьми. Серед 
них було чимало тих, які 
пережили жахи другої 
світової війни, як також і 
ті, що, за словами Папи 
Франциска «пережили 
часи панування 
атеїстичної ідеології 
з усіма її загрозами, 
політичними репресіями, 
переслідуваннями  та 
засланнями за віру в 
Христа».

«Ви були непохитними 
та витривалими у вірі, – 
наголосив Його Святість. 
– Ні нацистський, ні 
радянський режим не 

згасили у ваших серцях 
віру, а численних не 
відвели від посвяти 
Богові в священицькому 
та чернечому житті, від 
катехитичних завдань, 
виконуючи різні церковні 
служіння, що було 
пов’язане з небезпеками 
для життя».

Не забувати похилих 
віком

Папа Франциск вказав, 
що хоч це може здаватись 
парадоксальним, але 
часто люди похилого віку 
почувають себе забутими, 
живуть у бідності, ізоляції, 
а, навіть, і в стражданнях. 
«Якщо так станеться, – 
наголосив він, – то це 
означає, що так званий 
поїзд свободи й прогресу 
призначає останній 
вагон для тих, хто 
боровся за здобування 
прав, вчиняючи їх 
тільки глядачами свята 

інших людей, глядачами 
заслуженими й 
почесними, але забутими 
в щоденному житті».

Бути зразком 
витривалості й надії
Папа Франциск 
закликав літніх людей 
не піддаватись зневірі, 
смуткові, не втрачати 
ніжності, витривалості, 
ані, тим більше, не 
втрачати надії. ««Будьте 
у ваших родинах та на 
батьківщині зразком 
цих двох наставлень: 
витривалості й надії, 
будучи зануреними в 
терпеливість. Таким 
чином, ви й надалі 
будете будівничими свого 
народу»,  – підкреслив 
Святіший Отець і додав, 
що похилі віком люди 
є живим свідченням 
сталості в негараздах, а 
також даром пророцтва, 
пригадуючи молодим 
поколінням, що дбання й 

турбота про тих, які нас 
випередили, є бажані 
Богом, і волають до Бога, 
якщо це не виконується. 
«Ви, що так багато 
пережили, не забувайте, 
що ви – коріння народу, 
коріння молодих пагонів, 
які повинні розквітнути 
й принести плоди. 
Захищайте це коріння, 
підтримуйте його живим, 
щоб діти й молодь 
прищепились до них і 
зрозуміли, що всі квіти на 
дереві походять від того, 
що є під землею».

Після цього в 
душпастирському центрі, 
розташованому поруч із 
катедральним собором, 
під час обіду Святіший 
Отець мав зустріч з 
єпископами Латвії.

https://www.vaticannews.
va/uk/pope/news/2018-
09/uk-apostolic-journey-
latvia-senior-sitizen.html
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Блаженніший Святослав: «Візит Ïапи до Литви – 
це символ і послання»

Вівторок, 25 вересня 
2018 p.  

В інтерв’ю для 
KAI – польського 
К а т о л и ц ь к о г о 
і н ф о р м а ц і й н о г о 
агентства, другого 
за величиною 
агентства в Європі та 
першого на теренах 
Центрально-Сх ідної 
Європи – Блаженніший 
Святослав, Глава УГКЦ, 
що разом з групою 
вірних УГКЦ бере 
участь в Апостольській 
подорожі Папи 
Франциска до країн 
Балтії, ствердив, що 
цей візит має велике 

значення для всього 
регіону колишнього 
Радянського Союзу. 

«Візит Папи на землі, так 
рясно зрошені кров’ю 
мучеників, – сказав 
Предстоятель УГКЦ, – є 
дуже важливим не тільки 
для християн в Європі, 
а й у всьому світі».

«Я приїхав як делегат 
Синоду Єпископів 
Української Греко-
Католицької Церкви, 
– додав він, – адже 
Вільнюс є давньою 
столицею моїх 
попередників, київських 
єпископів, які проживали 

тут у часи, коли були 
вигнані з Києва. До 
вільнюського монастиря 
отців василіан вступив 
святий Йосафат. Саме 
тут він проповідував 
про єдність Церкви».
В інтерв’ю для KAI 
Верховний Архиєпископ 
К и є в о - Г а л и ц ь к и й 
підкреслив, що Святіший 
Отець «приїхав до 
Литви не тільки як Глава 
Церкви, а і як символ 
єдності християн. 
Знаємо, наскільки 
Схід і Захід сьогодні 
потребують єдності, 
не лише національної, 
не тільки політичної, 
не тільки економічної, 

а, насамперед, єдності 
духовної. Я переконаний, 
– сказав Глава УГКЦ, – 
що присутність Папи тут, 
у Литві, є символом і 
посланням для католиків 
обох обрядів, римського 
та візантійського, і для 
інших віровизнань, до 
братів православних і 
протестантів, адже ми 
разом повинні свідчити 
Христа, щоб бути 
вірогідними  християнами 
в суспільстві, яке підлягає 
секуляризації».

www.vaticannews.va

«Вільнюс тривалий час був осідком Київських митрополитів», - 
Глава УГКЦ на зустрічі з міністром закордонних справ Литви

22 вересня 2018 p.

22 вересня Блаженніший 
Святослав, Глава УГКЦ, 
беручи участь у візиті 
Папи Франциска до 
країн Прибалтики, 
зустрівся у Вільнюсі з п. 
Лінасом Лінкявічусом, 
міністром закордонних 
справ Литви. 

Зустріч проходила в 
приміщенні литовського 
МЗС. У ній також 
узяли участь п. 
Аста Андріяускієне, 
завідувачка відділу 
справ країн Східної 
Європи, та о. Вінкентій 
Пелих, ЧСВВ, ігумен 
монастиря Святого 

Йосафата у Вільнюсі.

Сторони обговорили 
суспільну та релігійну 
ситуацію в Україні. 
Блаженніший Святослав 
представив пану міністру 
діяльність національного 
форуму «Трансформація 
України» та роль 
Церков і релігійних 
організацій у розбудові 
в Україні інституцій 
г р о м а д я н с ь к о г о 
суспільства та 
державних механізмів 
європейського зразка.

Глава УГКЦ наголосив, 
що його участь у 
візиті Святішого Отця 
до Литви є даниною 

історичної спадщини 
Української Греко-
Католицької Церкви, 
адже Вільнюс тривалий 
час був осідком його 
попередників - Київських 
митрополитів. Також 
така присутність є 
виявом вдячності 
Католицькій Церкві 
Литви за допомогу і 
солідарність з нами 
в часи комуністичних 
переслідувань та 
знаком повної співпраці 
у сьогоденні.

На завершення зустрічі 
міністр подякував 
Б л а ж е н н і ш о м у 
Святославу за візит і 
запевнив, що Литва є 

разом з Україною у її 
прагненні бути вільною 
і незалежною та завжди 
буде підтримувати її 
народ у його нелегкій 
боротьбі.

Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua/
news/vі lnyus_tr ival iy_
cha s_buv_o s і d kom_
kiivskih_mitropolit іv__
g l a v a _ u g k t s _ n a _
zustrіchі_іz_mіnіstrom_
zako rdonn i h_ sp rav_
litvi_83907.html
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Іван Ïавло І – «усміхнений Ïапа»
28 вересня 2018 p.

Сорок років тому, 28 
вересня 1978 року, 
несподівано відійшов 
по небесну нагороду 
Папа Іван Павло І

С. Лідія Короткова, 
СНДМ – Ватикан

На світанку 28 
вересня 1978 року 
несподівано помер під 
час сну повернувся до 
небесної батьківщини 
Папа Іван Павло І. 
Його понтифікат був 
одним з найкоротших 

в історії Церкви, адже 
тривав тільки 33 дні. 
«Усміхненому Папі», – а 
так його всі називали –у 
жовтні мало сповнитись 
66 років.

Кардинал Альбіно 
Лючані народився 17 
жовтня 1912 року в 
італійській місцевості 
Канале Д’Аґордо, і 
на час вибору був 
патріархом Венеції. 26 
серпня 1978 року, після 
вибору на Престол 
святого Петра, він 
прийняв ім’я Івана 
Павла І, на честь своїх 

попередників: Івана 
ХХІІІ та Павла VІ, який 
помер 20 днів перед 
тим. Відразу після 
вибору він завоював 
симпатії в усьому світі.

У своєму єдиному 
Посланні «Urbi et Orbi» 
Іван Павло І підтвердив, 
що основним завданням 
Церкви повинна 
бути євангелізація та 
закликав далі прямувати 
шляхом екуменізму...

2003 року розпочався 
його беатифікаційний 
процес, а в листопаді 

2017 року Конгрегація 
в справах святих 
оголосила декрет про 
героїчність чеснот Слуги 
Божого Івана Павла І.

h t t p s : / / w w w .
va t i cannews . va/uk/
church/news/2018-09/
ivan-pavlo-i-usmihnenyj-
papa.html

Мовою жестів, усі включені
Ïапа на  Світовий 
День Глухих: 
Ïоборюйте культуру 
відторгнення і 
марнування

Цього року 60-ий 
Світовий День Глухих 
відзначається 29 
вересня.

Папа Франциск 
закликає нас 
п і д т р и м у в а т и 
культуру привітності, 
включеності, зустрічі 
й солідарності на 
противагу сьогоднішній 
культурі відторгнення й  
марнування.  У своєму 
посланні до Італійської 
Агенції для Глухих, Папа 
Франциск подякував тим 
багатьом людям доброї 
волі, які впродовж 
років присвячують 

себе «поборюванню 
відторгнення і культури 
марнування, щоб 
захистити і підтримати 
цінність життя кожної 
людської особи, а 
особливо гідність глухих 
людей».

Багато з них помогли 
розвинути самостійність 
глухих людей. Як каже 
Папа, той факт, що 
багато глухих людей і 
їхні родини більше не 
чуються самотніми  - це 
є їх велика заслуга.  

Папа наголошує, що 
в той час, як прогрес 
робить успіхи в науці, 
соціумі, культурі, 
також поширюється 
небезпечна й 
неприйнятна культура 
м а р н о т р а т с т в а . 

Центральність людської 
особистості замінена 
інтересами економіки, 
влади і невгамовного 
споживання. Серед 
жертв цієї культури, 
зазначив Папа, є 
найслабші люди, старі 
й молодь.

Кожна особа, 
включаючи тих, хто 
прикуті до інвалідних 
візків, є безцінним  
людським багатством. 
Право кожного чоловіка 
і жінки на гідне життя має 
бути захищене.  Папа 
Франциск зазначив, 
що це не лише питання 
забезпечення певних 
потреб.  Глухі гідні 
бути прийняті й жити 
незалежно. 

Папа Франциск 

вважає, що  включеність 
в життя повинна 
стати ментальністю 
і культурою.  Також 
і законодавці та 
провідники не повинні 
зазнати невдачі у 
постійній та конкретній 
підтримці цих цілей.

На основі статті https://
www.vaticannews.va/
en/pope/news/2018-
09/pope-francis-world-
deaf-day-message.html
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Ïапа: Ангели-Охоронці – наші щоденні двері до 
трансцедентності

02 жовтня 2018 p.

У день літургічного 
спомину Ангелів-
Охоронців в римо-
католицькій Церкві, під 
час ранкової Святої 
Меси у Ватикані Папа 
підкреслив їхню роль, як 
захисників, охоронців, 
опікунів на шляху нашого 
життя і як відчинені двері 
до Бога

Ґабріелла Черазо/с. 
Лідія Короткова, СНДМ 
– Ватикан

«Ось я посилаю ангела 
мого перед тобою, щоб 
стеріг тебе в дорозі і 
привів тебе до того місця, 
що я приготував» (Вих 
23,20). Цими словами 
з Книги Виходу Папа 
Франциск розпочав 
свою проповідь під час 
ранкової Святої Меси у 
ватиканській резиденції 
«Дім святої Марти», яку 
він відслужив у вівторок 2 
жовтня 2018 року. Саме 
вони, ангели, вказав він, є 
особливою допомогою», 
яку «Господь обіцяв 

своєму людові й нам, 
що прямуємо життєвою 
дорогою».

Ангел – наш компас 
на шляху до Бога
Святіший Отець 
підкреслив, що на 
нашому життєвому шляху 
нам потрібна допомога 
захисників, охоронців, 
опікунів, нам потрібен 
компас, людський чи у 
людському вигляді, що 
допоможе нам знайти 
шлях, яким ми повинні 
прямувати. Він вказав 
на три небезпеки на 
нашому життєвому 
шляху: «Існує небезпека 
не рухатись. Чимало 
людей оселюються і 
протягом усього життя 
не рухаються, не 
йдуть вперед, нічого 
не роблять… Вони 
бояться ризикувати й 
зупиняються… Ангел 
допомагає нам, спонукає 
ходити».

Небезпека заблукати 
або кружляти 
лабіринтом
Його Святість вказав 

на ще дві небезпеки, 
які чигають на нашому 
життєвому шляху, а це – 
помилитись дорогою або 
її залишити, кружляючи 
лабіринтом, який бере 
в полон і «ніколи не 
приведе до кінця». 
Ангел допомагає нам не 
заблукати й прямувати 
правильною дорогою, 
але для цього потрібна 
наша молитва, ми повинні 
просити допомоги. 
Потрібно прислухатись 
до натхнень, які завжди 
посилає Святий Дух, але 
їх приносить Ангел.

Проповідник запитав, чи 
ми спілкуємось із своїм 
Ангелом-Охоронцем, 
чи знаємо його ім’я, чи 
прислуховуємось до його 
голосу, чи дозволяємо, 
щоб він провадив нас 
життєвою дорогою 
чи спонукував, аби 
рухатись?

Ангел вказує шлях, 
який провадить до 
Отця
Папа Франциск 
наголосив на ролі й 

важливості присутності 
ангелів у нашому житті, 
бо вони не тільки нас 
провадять, але й вказують 
мету, до якої потрібно 
дійти. «Наш Ангел не 
тільки перебуває поруч 
із нами, але й бачить 
Бога-Отця, – сказав 
Святіший Отець. – Він 
з Ним спілкується. Він 
– це наш щоденний 
міст, від хвилини, коли 
прокидаємось, аж до 
часу, коли йдемо на 
нічний спочинок, він нас 
супроводить і спілкується 
з Отцем. Ангел-
Охоронець – це наші 
щоденні відчинені двері 
до трансцедентності, до 
зустрічі з Богом-Отцем. 
Не забуваймо цих 
супутників на нашому 
шляху», – закінчив Папа.

https://www.vaticannews.
va/uk/pope - f ranc i s /
m a s s - c a s a - s a n t a -
m a r t a / 2 0 1 8 - 1 0 /
papa-angeli-ohoronci-
nashi-shodenni-dveri-do-
transcedentnosti.html

«Україна молиться за вас, Святіший Отче!» – Глава УГКЦ 
до Ïапи Франциска на початку Синоду про молодь

03 жовтня 2018 p.

3 жовтня 2018 року 
Святою Месою, яку 
було відслужено на 
площі Святого Петра 
у Ватикані, Папа 
Франциск відкрив 

Синод Єпископів про 
молодь, закликаючи 
усунути бар’єри, які 
відділяють Церкву від 
молоді, та вийти поза 
межі схем і звичок. 

Як ми повідомляли, у 

роботі XV Генеральної 
асамблеї Синоду 
Єпископів від Української 
Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви беруть 
участь Блаженніший 
Святослав, Глава 
УГКЦ, та владика 

Браєн (Байда), Єпарх 
Саскатунський (Канада), 
якого Синод Єпископів 
УГКЦ обрав делегатом 
від Української Греко-
Католицької Церкви.

(Ïродовження на ст. 36)
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Ïапа відкриває Синод про молодь: будуйте світ, 
кращий від теперішнього

Святою Месою, 
відслуженою на площі 
Святого Петра у 
Ватикані, 3 жовтня 2018 
л., Папа відкрив Синод 
Єпископів про молодь, 
закликаючи усунути 
бар’єри, які відділяють 
Церкву від молоді та 
вийти поза межі схем і 
звичок 

Алессандро ді 
Буссоло/с. Лідія 
Короткова, СНДМ – 
Ватикан

Розпочинаючи проповідь 
під час Святої Меси 
з нагоди відкриття XV 
Генеральної Асамблеї 
Синоду Єпископів, що 
триватиме у Ватикані 

до 28 жовтня на 
тему «Молодь, віра і 
розпізнання покликання», 
Папа Франциск закликав 
Святого Духа, щоб у 
цей «момент благодаті», 
яким є Синод, «відновити 
в пам’яті та оживити 
Господні слова», наново 
збуджуючи «запал і 
захоплення Ісусом. 
Адже ми знаємо, що 
наша молодь здатна 
пророкувати і має 
бачення залежно від 
того, як ми, тепер дорослі 
чи літні люди, спроможні 
мріяти й, таким чином, 
впливати таділитись 
мріями й надіями, які 
несемо в своїх серцях.

Віднайти простір, 

який запалює серце
Святіший Отець молився 
до Святого Духа, щоб 
Синодальні Отці не 
дозволили, аби їх змогли 
пригнітити «пророки 
лиха та нещастя» чи 
власні «обмеження 
помилки й гріхи», але 
були спроможні «знайти 
простір, який запалює 
серце й розрізняти шляхи 
Святого Духа».
Тепло прийнявши двох 
єпископів КНР, що 
«вперше можуть взяти 
участь у Синоді»,  адже 
«завдяки їхній присутності 
єдність усього єпископату 
з Наступником святого 
Петра є ще наявнішою. 
Святіший Отець висловив 
сподівання, що це «нове 

церковне зібрання», 
зможе «розширити 
горизонти, відкрити серця 
і перетворити структури, 
які сьогодні нас сковують, 
відокремлюють та 
віддаляють від молоді, 
віддаючи їх на поталу 
негоди, позбавляючи їх 
підтримуючої спільноти 
віри, перспектив сенсу 
та життя».

Усвідомити ситуації, 
в яких перебуває 
молодь
Проповідник ствердив, 
що «надіякидає гнам 
виклик», адже, вона 
спонукає «встати й прямо 

Загалом у Синоді 
візьмуть участь 267 
ієрархів, а серед 
слухачів будуть 34 
представники молоді від 
18 до 29 років. Уперше 
на Синод приїхали два 
єпископи з КНР. Їхня 
участь стала можливою 
завдяки підписанню 
Тимчасової угоди між 
Святим Престолом і 
КНР.

Р о з п о ч и н а ю ч и 
проповідь під час Святої 
Меси з нагоди відкриття 
Синоду Єпископів 
на тему «Молодь, 
віра і розпізнання 

покликання», що 
триватиме у Ватикані 
до 28 жовтня, Папа 
Франциск закликав 
Святого Духа, щоб у 
цей «момент благодаті», 
яким є Синод, «відновити 
в пам’яті та оживити 
Господні слова», 
наново збуджуючи 
«запал і захоплення 
Ісусом. Адже ми знаємо, 
що наша молодь 
здатна пророкувати і 
має бачення залежно 
від того, як ми, тепер 
дорослі чи літні люди, 
спроможні мріяти й 
таким чином впливати 
та ділитися мріями й 

надіями, які несемо 
у своїх серцях. 
Про це повідомляє 
інформаційний портал 
www.vaticannews.va.
Святіший Отець молився 
до Святого Духа, щоб 
Синодальні Отці не 
дозволили, аби їх змогли 
пригнітити «пророки 
лиха та нещастя» чи 
власні «обмеження 
помилки й гріхи», але 
були спроможні «знайти 
простір, який запалює 
серце й розрізняти 
шляхи Святого Духа»...

Як повідомив на своїй 
сторінці у Фейсбуку 

владика Браєн (Байда), 
після Меси, вітаючись 
із Папою Франциском, 
Блаженніший Святослав 
сказав: «Україна 
молиться за вас, 
Святіший Отче!», а 
Папа відповів: «Я 
молюся за Україну!»
 
Департамент інформації 
УГКЦ

h t t p : / / n e w s . u g c c .
u a / n e w s / u k r a i n a _
m o l i t s y a _ z a _ v a s _
s v y a t%D1%96 s h i y _
otche__glava_ugkts_do_
papi_frantsiska_84043.
html

(продовження з попередньої сторінки)

«Україна молиться за вас, Святіший Отче!» – Глава УГКЦ до 
Ïапи Франциска на початку Синоду про молодь

(Ïродовження на ст. 37)
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подивитись в обличчя 
молоді та ситуацій, в 
яких вони перебувають. 
Ця ж надія вимагає 
від нас трудитись над 
подоланням ситуацій 
н е с т а б і л ь н о с т і , 
виключення й насильства, 
в які потрапляє наша 
молодь. Молоді люди, 
в результаті багатьох 
рішень, прийнятих у 
минулому, закликають 
нас з більшим 
зобов’язанням та 
разом з ними подбати 
про теперішнє й 
боротись проти того, 
що різними способами 
заважає їхньому життю 
розвиватись у гідний 
спосіб. Вони просять і 
вимагають креативної 
с а м о в і д д а н о с т і , 
динамізму, сповненого 
ентузіазмом та надією, 
аби ми не залишили їх в 

руках численних торгівців 
смертю, які пригнічують 
їхнє життя та затемнюють 
їхню візію».

Будувати кращий 
світ
Папа Франциск 
звернувся до 
Синодальних Отців 
із закликом «слухати 
одні одних, щоб разом 
розрізняти те, чого 
Господь сподівається 
від Своєї Церкви», а це 
вимагає бути уважними й 
не вчиняти першорядним 
те, що є другорядним і 
другорядним те, що є 
важливим.

За словами Святішого 
Отця, потрібно «слухати 
Господа, аби почути 
разом з Ним волання 
Божого люду; слухати 
людей, разом з ними 

дихати волею, до 
сповнення якої нас 
закликає Господь. З 
ентузіазмом будуйте 
світ, кращий від 
теперішнього», –сказав 
Папа.
Папа перестеріг, що 
необхідно уникати 
«спокуси потрапити в 
моралістичні чи елітарні 
наставлення, а також 
піддатись привабливості 
абстрактних ідеологій, 
які ніколи не відповідають 
дійсності».

Церква дивиться на 
Синод з довір’ям і 
любов’ю
Закінчуючи проповідь 
під час Святої Меси 
з нагоди відкриття 
Синоду Єпископів про 
молодь, Папа Франциск 
процитував звернення 
свого попередника, 

Папи Павла VІ до 
молоді наприкінці ІІ 
Ватиканського собору 
(8 грудня 1965 р.): 
“Протягом чотирьох 
років Церква трудилась 
над омолодженням 
власного обличчя, щоб 
краще відповідати 
задумові її Засновника, 
великого Живучого, 
вічно молодого 
Христа. Закінчуючи 
цей вражаючий 
перегляд життя, 
Церква звертається до 
вас: для вас, молоді 
люди, насамперед, 
задля вас, Церква за 
посередництвом свого 
Собору запалила світло, 
яке просвітлює майбутнє, 
ваше майбутнє».

https://www.vaticannews.
va/uk/pope/news/2018-
10/uk-synod-youth-2018-
holy-mass.html

Ïапа відкриває Синод про молодь: будуйте світ, 
кращий від теперішнього

(продовження з попередньої сторінки)

У Ватикані розпочався Синод Єпископів про молодь, 
віру й покликання

03 жовтня 2018 p.

Від 3 до 28 жовтня 2018 
р. у Ватикані триває 
XV Звичайна Асамблея 
Синоду Єпископів. Вона 
розпочаоась урочистою 
Святою Месою на 
площі Святого Петра, 
яку вранці очолив Папа 
Франциск.

с. Лідія  Короткова, 
СНДМ – Ватикан

Втретє  під час 
понтифікату Папи 
Франциска ієрархи з 
усього світу зібрались 
у Ватикані на Синод 
Єпископів. Після двох 
Синодів, присвячених 
сім'і, на цей раз темою 
зустрічі є "Молодь, 
віра та розпізнавання 
покликання". Синод 
триватиме майже три 
тижні до неділі, 28 
жовтня.

В рамки Синоду входять 
загальні засідання, 
під час яких кожен 
учасником зможе 
поділитись своїми 
думками чи взяти участь 
у дебатах. Другий 
етап діяльності Синоду 
– це дискусії в 14 
групах, поділених за 
мовами: французькою, 
і т а л і й с ь к о ю , 
а н г л і й с ь к о ю , 
п о р т у г а л ь с ь к о ю , 

іспанською та 
німецькою. Наприкінці 
учасники Синоду 
знову зберуться на 
загальні засідання, щоб 
обговорити кінцевий 
документ, який приготує 
спеціально призначена 
комісія.

Учасники Синоду 
обговорюють Робочий 

(Ïродовження на ст. 38)
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документ Instrumentum 
Laboris, в який включені 
результати консультацій 
з місцевими Церквами 
та документ, 
опрацьований під час 
п е р е д с и н о д а л ь н о ї 
зустрічі молоді, яка 
відбулась у Ватикані 

в березні цього року. 
Упорядники документу 
старались пояснити світ 
молоді, посилаючись на 
різні джерела, такі як, 
наприклад, опитування 
в інтернеті, в якому 
взяли участь понад сто 
тисяч юнаків і дівчат з 

різних частин світу.

У Синоді вберуть 
участь 267 ієрархів, 
запрошено 23 експертів 
та 37 слухачів, серед 
яких 34 представники 
молоді від 18 до 29 
років. Присутні також 

делегації християн інших 
віровизнань.

h t t p s : / / w w w .
va t i cannews . va/uk/
vatican-city/news/2018-
10/uk - s ynod - you t h -
2018-synod-opening.
html

У Ватикані розпочався Синод Єпископів про молодь, 
віру й покликання

(продовження з попередньої сторінки)

Ïапа: дбання про хворих відкриває наше серце
01 жовтня 2018

Чудо, піклування й 
довіра. На цих трьох 
словах зосередив увагу 
Папа, приймаючи 
учасників IV Семінару 
з питань етики в 
управлінні сферою 
охорони здоров’я.

Дебора Донніні/с. 
Лідія Короткова, 
СНДМ – Ватикан

Папа Франциск 
вказав учасникам 
зустрічі, організованої 
Папською Академією 
«За життя», що довір’я 
пацієнта в силу зцілення, 
увага до хворого, як до 
брата, що страждає, 
коли недужий відчуває, 
себе любленим, 
розвіває негативну тінь 
евтаназії.

Чудо: цінувати 
гідність людської 
особи
Святіший Отець 
наголосив, що керівники 

сфери охорони здоров’я 
можуть сказати, що 
в світі, позначеному 
економічною кризою, 
неможливо зробити 
чудо… «Без сумніву, – 
сказав Папа, – чудо 
не полягає в тому, аби 
зробити неможливе, 
чудо – це побачити  
брата в хворому, в 
обездоленому, якого 
маємо перед собою. Ми 
покликані розпізнати у 
хворому надзвичайну 
цінність його гідності як 
людської особи, як сина 
Божого». Він уточнив, 
що ми не можемо 
розв’язати всі існуючі 
проблеми, але повинні 
прагнути відкрити 
простори можливостей, 
ідучи шляхами зміни 
мислення й суспільства. 
Рішення не можуть 
бути однаковими, але 
повинні мати завжди 
один принцип – пошук 
добра. Мова йде не 
про якийсь абстрактний 
ідеал, але про добро 
людини, яка страждає.

Ïіклування: хворий 
повинен почувати 
себе любленим
Дбання про хворих, на 
думку Святішого Отця, це 
не просто застосування 
відповідних препаратів 
та методів лікування, 
але турбота, піклування, 
відповідальність за 
брата. Такий підхід 
особливо важливий у 
паліативній допомозі, 
адже в світі панує 
сильна тенденція 
легалізації евтаназії. 
Його Святість вказав, 
що коли навіть під час 
важкої хвороби людина 
почуває себе любленою 
і шанованою, зникає 
негативна тінь евтаназії.

Довіра: стосунки, 
що ґрунтуються на 
відповідальності та 
надійності
Третє слово, яке пояснив 
Папа Франциск, – це 
довіра. Насамперед, 
це довіра пацієнта до 
себе самого, довіра в 
можливість одужання 

за допомогою терапії, 
взаємодовір’я лікаря 
та пацієнта, що 
сприяє лікуванню 
та дає можливість 
м е д п р а ц і в н и к а м 
спокійно виконувати свої 
функції. Святіший Отець 
вважає, що сьогоднішня 
б ю р о к р а т и з а ц і я 
медицини та складність 
системи охорони 
здоров’я можуть 
підірвати цю довіру, 
закликаючи боротись 
за збереження зв’язків 
глибокої гуманності у 
сфері охорони здоров’я, 
бо жодна інституція 
не може замінити 
людського серця.

h t t p s : / / w w w .
va t i cannews . va/uk/
pope/news/2018-10/
papa -dbannya -p ro -
h v o r y h - v i d k r y v a y e -
nashe-serce.html



У м.Вашингтон пройшла акція "Запалімо свічу пам'яті"

5  жовтня 2018 p.

Посольство України в 
США, Крайовий комітет 
США за визнання 
Голодомору геноцидом 
та українці Великого 
Вашингтону приєдналася 
до міжнародної акції 
«Запалімо свічу пам’яті!», 
приуроченої до 85-их 
роковин Голодомору-
геноциду в Україні.

Захід розпочався 
спільною молитвою 
священників українських 
церков за Україну, після 
чого Посол України в 
США Валерій Чалий з 
дружиною Людмилою 
Мазукою, Заступник 
помічника Державного 
секретаря США з 
питань Європи та 
Євразії Джордж Кент 
з дружиною Велідою 
Кент, Голова Крайового 
комітету США з визнання 
Голодомору геноцидом 
Михайло Савків, 
архітектор Лариса 
Курилас та священики 
українських церков США 
поклали до Меморіалу 
жертвам Голодомору-
геноциду символічні 
снопки пшениці.

Валерій Чалий від імені 
Президента України 
Петра Порошенка 
привітав американських 
українців з одностайним 
рішенням Сенату 
США щодо ухвалення 
двопартійної резолюції, 

The Ukrainian Catholic clergy of Washington DC with the 
seminarians of St. Josaphat Seminary helped to lead the 

people in prayer. 
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в якій Голодомор 1932-
1933 років визнається 
геноцидом українського 
народу та подякував 
співголовам Українського 
сенатського кокусу 
Роберту Портману та 
Річарду Дурбіну за 
їхню провідну роль 
у в ухваленні цього 
історичного документа.

З вітальним словом 
до присутніх також 
звернулися  Заступник 
помічника Державного 
секретаря США з питань 
Європи та Євразії 
Джордж Кент та Голова 
Крайового комітету США 
з визнання Голодомору 
геноцидом Михайло 
Савк і в .Предс тавник 
громадської організації 
« А м е р и к а н с ь к о -
українські активісти», 
волонтер Ілона 
Доерфлер зачитала 
імена 85-ти дітей з 
Старобільського та 
Троїцького районів 
Луганської області, 
які загинули під час 
Голодомору-геноциду 
1932-33 років в Україні.

Захід завершився 

композицією «Свіча» у 
виконанні Українського 
хору «Спів життя».

Разом з Посольством 
України в США церемонії 
в рамках  міжнародної 
акції «Запалімо свічу 
пам’яті!» сьогодні 
проводять українські 
громади мм. Філадельфія 
( П е н с и л ь в а н і я ) , 
Пасейк (Нью Джерсі), 
Віппані (Нью Джерсі), 
Бостон (Массачусетс), 
Саут Баунд Брукс 
(Консисторія Української 
православної церкви 
США). 2-3 жовтня 
церемонії пройшли за 
участі українців мм. 
Гартфорд (Коннектикут), 
Олбані (Нью-Йорк), 
Керхонксон  (Нью-Йорк), 
Сіракузи (Нью-Йорк), 
Йонкрес (Нью-Йорк), 
Майамі (Флорида) та 
Сієтл (Вашингтон).

h t t p s : / /u sa .m fa .gov .
ua/ua/p re s s - cen te r /
n e w s / 6 7 5 9 9 - u -
mvashington-projshla-
akcija-zapalimo-svichku-
pamjati

У м.Вашингтон пройшла акція "Запалімо свічу пам'яті"
(продовження з попередньої сторінки)

Ambassador Valeriy Chaly honored Michael 
Sawkiw Jr., parishioner of the Ukrainian 
Catholic National Shrine of the Holy Family and 
Chairman of the US Holodomor Committee and 
Director of the Ukrainian National Information 
Service, for his years of dedicated service as 
an advocate to share the story of this act of 
genocide against the Ukrainian people.

«Спів життя»

Bishop John places the symbolic bouquet of 
wheat at the Holodomor Memorial.
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Ïостанови Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви

Львів-Брюховичі, 2-11 
вересня 2018 року Божого
1. Взяти до уваги стан 
виконання рішень Синоду 
Єпископів УГКЦ 2017 року.
2. Взяти до уваги 
підсумки звітів комісій та 
відділів патріаршого рівня.
3. Взяти до уваги звіт 
про діяльність Патріаршої 
курії УГКЦ.
4. Прийняти звіт за 
2017-2018 роки робочої 
групи для впровадження 
Стратегії розвитку УГКЦ до 
2020 року.
5. Взяти до уваги звіт 
Відділу соціального служіння 
УГКЦ.
6. Для того щоб 
покращити проголошення 
Божого Слова та катехизації 
в УГКЦ:
А. Просити єпархіальних 
єпископів:
1) проаналізувати втілення 
в їхніх єпархіях рішень 
попередніх Синодів 
Єпископів УГКЦ (2012 та 
2015 рр.) на тему катехизації 
та розвитку біблійного 
апостоляту в УГКЦ;
2) призначити при 
єпархіальній катехитичній 
комісії координатора 
біблійного апостоляту 
(бажано фахівця з біблійних 
наук);
3) доручити єпархіальним 
катехитичним комісіям у 
співпраці з церковними 
навчальними установами 
організувати в єпархіях 
школи підготовки провідників 
біблійних груп;
4) доручити єпархіальним 
катехитичним комісіям 
забезпечити курси постійної 
формації для катехитів в 
їхніх єпархіях;
5) подбати про проведення 
для священнослужителів у 
рамках програми постійної 

формації духовенства 
постійних курсів гомілетики, 
які б враховували виклики 
часу, а також про 
впровадження відповідних 
курсів з гомілетики, 
катехитики та педагогіки 
в навчальні програми 
духовних семінарій;
6) звернути увагу парохів на 
необхідність забезпечення 
катехитам належного 
пастирського супроводу і 
всілякого сприяння їхньому 
служінню;
7) під час візитації парафії 
звертати особливу увагу 
на стан катехитичного 
служіння, застосовуючи 
відповідні механізми 
заохочення успішних у 
цій ділянці осіб і практик 
та усунення виявлених 
недоліків;
8) подбати про 
узгодженість із Катехизмом 
УГКЦ «Христос – наша 
Пасха» термінології та 
змісту всієї катехитичної 
літератури, аудіо- та 
відеоматеріалів, Інтернет-
ресурсів, які публікуються з 
їхнього схвалення, дозволу 
чи благословення.
Б. Доручити Патріаршій 
катехитичній комісії:
1) створити групу фахівців 
для аналізу сучасного 
адресата катехизи та 
опрацювання оновленої 
візії катехитичного 
служіння в УГКЦ;
2) опрацювати у співпраці 
з кафедрою біблійних наук 
Українського католицького 
університету програму 
підготовки провідників 
біблійних груп;
3) розробити у співпраці з 
церковними навчальними 
установами типову 
програму формації 
катехитів для всіх вікових 

категорій і подбати про 
відповідні засоби, зокрема 
Інтернет-ресурси, для 
вишколу катехитів;
4) розробити програму з 
вивчення Катехизму УГКЦ 
«Христос – наша Пасха»;
5) доручити опрацювання 
оновлених катехитичних 
програм для різних вікових 
груп на основі Катехизму 
УГКЦ «Христос – наша 
Пасха»;
6) у співпраці з 
є п а р х і а л ь н и м и 
катехитичними комісіями 
сформувати катехитичні 
ресурси, включно з 
Інтернет-ресурсами, які 
допоможуть батькам у 
виконанні їх обов’язків 
християнського виховання 
дітей та передавання віри;
7) розробити Положення 
про відзначення кращих 
катехитів року в День 
катехита.
В. Доручити парохам:
1) організовувати в 
парафіяльних спільнотах 
щотижневу катехизу для 
дітей, молоді та дорослих, 
зокрема на основі 
Катехизму УГКЦ «Христос 
– наша Пасха»;
2) засновувати спільноти 
молитовного читання 
Святого Письма або 
активізувати ті, що вже 
існують, забезпечивши 
їм особистий духовний 
супровід;
3) заохочувати вірних до 
практики молитовного 
читання Слова Божого в 
родині та особисто.
Г. Доручити Патріаршій 
комісії у справах 
духовенства у співпраці з 
Патріаршою катехитичною 
комісією та ректорами 
духовних семінарій 
опрацювати навчальні 

програми «Педагогіка», 
«Дидактика та методика 
катехитики» і програми 
катехитичної практики 
для духовних семінарії та 
Інститутів постійної формації 
духовенства УГКЦ.
7. Прийняти звіт 
Генерального керівника 
управління справедливості 
про стан судочинства в 
УГКЦ.
8. Затвердити із 
внесеними поправками 
Статут Найвищого 
Трибуналу Синоду 
Єпископів УГКЦ на трирічний 
випробувальний термін.
9. С т в о р и т и 
Синодальну групу для 
перегляду перекладу 
українською мовою текстів 
Псалтиря та Божественної 
Літургії св. Івана 
Золотоустого в такому 
складі:
- Преосвященний владика 
Гліб (Лончина), голова;
- Преосвященний владика 
Степан (Меньок);
- Преосвященний владика 
Тарас (Сеньків).
10. Взяти до уваги 
проект Місяцеслова УГКЦ 
та поблагословити дальшу 
роботу над ним.
11. Для покращення 
діяльності мас-медіа і 
соціальної комунікації УГКЦ:
А. Визначити комунікаційну 
діяльність єпархіального 
єпископа як один із 
пріоритетних засобів 
проповідування Божого 
Слова, здійснення 
вчительського уряду та 
управління єпархією.
Б. Доручити єпархіальним 
єпископам призначити 
в кожній єпархії УГКЦ 
компетентних осіб задля 

(Ïродовження на ст. 42)
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розвитку прес-служби та 
забезпечення належної 
співпраці з Департаментом 
інформації Патріаршої 
курії.
В. Поблагословити 
здійснення дальших 
кроків для створення 
інформаційної агенції УГКЦ.
12. В с т а н о в и т и 
Орден митрополита 
Андрея Шептицького та 
доручити Адміністраторові 
Патріаршої курії УГКЦ 
доопрацювати Статут цієї 
відзнаки і подати його 
на розгляд 7-ї (58-ї) сесії 
Постійного Синоду УГКЦ.
13. Задля належного 
вшанування у 2019 році 
блаж. cвщмч Омеляна 
Ковча у зв’язку із 135-річчям 
від дня народження, 75-ми 
роковинами мученицької 
смерті та 10-літтям 
проголошення його 
Покровителем душпастирів 
УГКЦ:

А. Створити Оргкомітет 
вшанування пам’яті блаж. 
свщмч Омеляна Ковча 
під проводом владики 
Богдана (Дзюраха);
Б. Доручити Оргкомітетові 
о п р а ц ю в а т и 
програму заходів на 
за гальноцерковному , 
громадському, державному 
та міжнародному рівнях 
у співпраці з Комітетом 
вшанування пам’яті блаж. 
свщмч Омеляна Ковча та 
церковними структурами 
УГКЦ в Україні та на 
поселеннях.
14. Поблагословити 
відзначення у 2019 
році 150-річчя від дня 
народження блаж. свщмч 
Климентія Шептицького 
та доручити координацію 
святкових заходів синкелу 
у справах монашества 
Львівської архиєпархії 
ієром. Юстинові Бойку.
15. Поблагословити 

відзначення у 2019 
році 100-річчя від дня 
переходу до вічності 
преподобної матері 
Йосафати Гордашевської, 
с п і в з а с н о в н и ц і 
Згромадження сестер 
служебниць Непорочної 
Діви Марії.
16. Поблагословити 
створення Фонду 
збереження спадщини 
Блаженнішого Любомира 
та сприяти плеканню 
пам’яті в УГКЦ про цього 
великого церковного 
мужа.
17. Провести VII Сесію 
Патріаршого Собору 
УГКЦ у Львові наприкінці 
серпня 2020 року та дати 
згоду Отцю і Главі УГКЦ на 
призначення секретарем 
цієї Сесії о. д-ра Романа 
Шафрана.
18. Провести Синод 
Єпископів УГКЦ 2019 року 
від 1 до 10 вересня 2019 

року.
19. В и з н а ч и т и 
головною темою Синоду 
Єпископів УГКЦ 2019 
року «Сопричастя в житті і 
свідченні УГКЦ».
20. Затвердити із 
внесеними поправками 
Комунікат Синоду Єпископів 
Української Греко-
Католицької Церкви 2018 
року.

+ СВЯТОСЛАВ
Верховний Архиєпископ
Української Греко-
Католицької Церкви
 + БОГДАН (Дзюрах),
Секретар Синоду Єпископів
Української Греко-
Католицької Церкви
 Дано в Києві,
при Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового,
14 вересня 2018 року 
Божого
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(продовження з попередньої сторінки)

Ïостанови Синоду Єпископів


