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Сестри святого Василія Великого провели 
87-му щорічну Прошу до Матері Божої

30 вересня 2018 
р. відбулася 87-ма 
щорічна Проща до 
Матері Божої на 
посілості Монастиря 
сестер Василіянок 
на Факс Чейс, Пенс.  

Головним служителем 
і проповідником 
на Архиєрейській 
Божественній літургії 
був Єпископ Венедикт 
Алексійчук з Єпархії 
св. Миколая в Чікаго.  

С п і в с л у ж и т е л я м и 
були Єпископ Іван 
Бура, Помічник 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії, Єпископ 
Павло Хомницький, 
ЧСВВ, зі Стемфорду, 

Єпископ Богдан Данило 
з Парми, Монсеньйор 
Петро Васло, Капелан 
сестер, Всечесніший 

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

(Продовження на ст. 2)
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Роман Пітула і о. 
Степан Глушак. 
Служителями при вівтарі 
були Семінаристи з 
Семінарії св. Йосафата 
в Вашінгтоні, ОК. На 
літургії співа хор церкви 
Успіння Пресвятої 
Богородиці з Перт 
Амбой, Н.Дж. 

Впродовж дня  
паломники мали 
змогу вклонитися 
мощам виставленим 
для поклоніння, 
отримати науку про 
молитву, висповідатися, 
помолитися в Каплиці 
монастиря.  О 4-ій год. 
дня відбувся Молебень 
до Матері Божої, який 
відправив Єпископ 
Венедикт та духовенство 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії.  Під час 
Молебню Єпископ 
Алексійчук поділився 
з вірними своїми 
роздумами.

На завершення Прощі 
сестра Доротея 
Анна Бусовска, 
ЧСВВ, Провінційна 
Настоятелька Сестер 
Василіянок, подякувала 
прочанам за участь 
у відправах.  Це був 
дуже духовний день 
при надзвичайно гарній 
погоді.  

Сестри святого Василія Великого провели 
87-му щорічну Прошу до Матері Божої

Boyan Choir of Assumption Ukrainian Catholic Church, Perth 
Amboy, N.J.  (Photo submitted by Fr. Ivan Turyk)

(продовження ç попереднüої сторінки)
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Bishop Benedict Aleksiychuk  
(Photo submitted by Volodymyr Mychalus)

Сестри святого Василія Великого провели 
87-му щорічну Прошу до Матері Божої

(продовження ç попереднüої сторінки)
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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 ________________________________________________________________ 
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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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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 _____________________________________________________ 

 

The Providence Association 
Of the Ukrainian Catholics in America 

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

    СОЮЗ УКРАЇНЦІВ  
                 КАТОЛИКІВ  

ПРОВИДІННЯ 

    www.provassn.com                 1912 
    Fraternity                         

2018
LIFE INSURANCE 

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

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

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

Call or email for details or a free personal consultation!
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Catechetical Sunday at St. John the Baptist 
Ukrainian Catholic Church in Northampton, PA on 
Sunday- September 23, 2018 with Fr. John Seniw
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Пасторалüна віçитація парафії Ріçдва Пресвятої 
Богородиці у Ню Брансвік, Ню Джерçі

У неділю, 7 жовтня 2018 року Архиєрейську Святу Літургію  очолить Преосвященний Єпископ-Помічник 
Андрій Рабій о 11:00 год. Ранку в Українській Католицькій Церкві Різдва Пресвятої Богородиці за 
адресою 80 Лівінґстон Авеню, Ню Брансвік, Ню Джерзі. 
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Владика Андрій відвідав парафію св. Івана Христителя 
в Нюарку та відправив Божественну Літургію в честü 

10-ліття групи “Матерів в Молитві” у парафії.

Святкування в 
Нюарку, США

14 жовтня 2018 р. у храмі 
св. Івана Хрестителя, 
яким опікуються 
р е д е м п т о р и с т и , 
відбулось святкування 
10-річчя від дня 
заснування молитовної 
групи «Матері в 
молитві». З цієї нагоди 
приїхав владика Андрій 
Рабій (Апостольський 
А д м і н і с т р а т о р 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії), який 

(Продовження на ст. 10)
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очолив Архиєрейську 
Святу Літургію та 
поділився з парафіянами 
роздумами над 
Словом Божим. Опісля 
Божественної Літургії всі 
парафіяни спустилися в 
підвальне приміщення 
храму на спільний 
обід, під час якого 
пролунав невеличкий 
концерт приурочений 
до цього святкування. 
Присутність владики 
Андрія як Пастиря 
місцевої церкви не 
абияк збагатилa наше 
парафіяльне свято.
 

Коротка довідка 
про спілüноту 
«Матері в Молитві»:

Рух «Матері в молитві» 
почався в Англії у 
1995 році. У той час 
дві бабусі – Вероніка 
та її братова Сандра, 
вирішили в особливий 
спосіб молитися за 
своїх дітей. Під час 
молитви, вони збагнули, 
що Ісус хоче, щоб усі 
матері поручили Йому 
опікуватися своїми 
дітьми, віддали Йому 
свій материнський біль, 
щоб Він зіслав своє 
благословення на їхніх 

дітей. Рух «Матері в 
молитві» поширився на 
цілий світ.

2008 р. з благословення 
т е п е р і ш н ь о г о 
емерита високо-
п р ео с в ященн ішо г о 
митрополита Кир 
Стефана Сороки і 
єпископа Кир Павла 
Хомницького така 
спільнота була 
заснована при церкві 
св. Івана Хрестителя. 
Владики найменували 
новостворену спільноту 
в честь Блаженного 
с в ященному ч е н и ка 
Миколая Чарнецького, 

мощі якого знаходяться 
в даному храмі. На 
спільну молитву матері 
збираються кожної 
першої п’ятниці місяця. 
Моляться за своїх 
дітей і онуків, за дітей 
в яких немає рідних, 
і за тих, за яких ніхто 
не молиться. Спільна 
молитва наближає їх 
до Бога, ба більше, Бог 
наближається до них 
і їхніх рідних, оскільки 
віра відкриває перед 
ними дорогу до Творця. 
На закінчення молитви 

(Продовження на ст. 11)

(продовження ç попереднüої сторінки)

Владика Андрій відвідав парафію св. Івана Христителя 
в Нюарку та відправив Божественну Літургію в честü 

10-ліття групи “Матерів в Молитві” у парафії.
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в першу п’ятницю 
служиться Божественна 
Літургія, під час якої 
моляться у вищеподаних 
намірах.

о. Микола Бичок, 
редемпторист
 
15 жовтень 2018 p.

h t t p : / / c s s r . l v i v . u a /
no v y n y / p ub l i k a c i i /
s v y a t k u v a n n y a - v -
nyuarku-ssha

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

OPEN POSITION 
Applications are invited for the position of an Administrative Assistant 
at the Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception, 
Philadelphia.  Duties include handling all daily office responsibilities, 
assisting with the operation of St. Mary’s Cemetery (arrangements 
with funeral directors, communications with people relating to 
cemetery, record keeping), and maintaining church financial records. 
Knowledge of QuickBooks, and a working knowledge of Ukrainian and 

English languages; hours flexible; salary negotiable. Contact Very Rev. Fr. Roman Pitula at 215-
922-2845, or send resume to 819 N 8th Street, Philadelphia, PA 19123.  
 
 

(Продовження на ст. 11)

(продовження ç попереднüої сторінки)

Владика Андрій відвідав парафію св. Івана Христителя 
в Нюарку та відправив Божественну Літургію в честü 

10-ліття групи “Матерів в Молитві” у парафії.
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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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85th Commemoration of the Holodomor

On Friday, October 5, 
the Assumption Catholic 
School community in Perth 
Amboy, NJ  gathered to 
honor the memory of the 
innocent victims of the 
Holodomor, the famine-
genocide of 1932-1933 
in Soviet Ukraine that 
killed unknown millions 
of men, women, and 
children.  Assumption 
Catholic School joined 
the 85-day international 
action of the Ukrainian 
World Congress and 
its partners - Light a 
Candle of Remembrance 
- dedicated to the 85th 
anniversary of this 
catastrophic event in 
Ukraine.

The eighth-grade class 
solemnly processed into 
the church, carrying with 
them a simple loaf of 
bread. Ukraine was once 
called the breadbasket 

of Europe. This bread 
was symbolically placed 
on the tetrapod before 
the start of Liturgy as 
an offering in memory 
of the victims and as a 
symbol of hope. Fr. Ivan 
offered special petitions 
during the Liturgy for the 
departed victims of the 
Holodomor, and against 

hunger and intolerance.

Immediately following 
Liturgy, a requiem 
service was held to 
commemorate the child 
victims, who suffered the 
most because they were 
the most vulnerable. The 
eighth-grade class read 
aloud the names of 85 

children who died during 
the Holodomor. It is 
likely that 1.5 to 4 million 
children died during the 
height of the famine-
genocide.

At the conclusion of 
the requiem service, 
students, teachers, and 
faithful placed individual 
stalks of wheat in front of 
the icon of the Blessed 
Virgin, imploring her for 
her continued protection 
over Ukraine, the United 
States of America, and 
Assumption Catholic 
School.

May the memories of 
those who died during the 
Holodomor be eternal 
and may they continue 
to rest peacefully in the 
hands of our merciful 
God! Vichnaya Pamyat!
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Зустріч ç деканами Архиєпархії

У четвер, 11 жовтня, Владика Андрій провів зустріч з деканами (о. Петро Васло (Філадельфія), о. 
Роберт Гитчетс (Вашінґтон), о. Тарас Лончина (Ню Джерзі), о. Іван Сенів (Лігай-Скуйкил), о. Михайло 
Хацко (Південно-Антрацитний), о. Нестор Івасів (Північно-Антрацитний)) в канцелярії у Філадельфії. 
Головними темами зустрічі були обговорення стану парафій Архиєпархії, їх потреби та успіхи; 
регулярне відвідування парафій деканами, введення кращих стандартів в управлінні парафіями та в 
пасторальній опіці вірними, планування деканальних заходів, обговорити теми для наступних реколекцій 
та конференцій для духовенства, і так далі. Подібні зустрічі з деканами будуть проводитися від тепер 
постійно.

CELEBRATION OF THE 85th ANNIVERSARY (1933-2018) OF 
THE FOUNDING OF LEAGUE OF UKRAINAN CATHOLICS (LUC) OF AMERICA 

This year Niagara 
Frontier Council hosted 
members of the League 
from all over the tri-
state (NY-NJ-PA) area 
as well as Connecticut, 
Washington, DC, and 
even Phoenix, Arizona, 
at their annual gathering 
at the Hyatt Place Hotel 
in Amherst, NY, on the 
outskirts of Buffalo on 
October 5-7, 2018.

The League had its 
origins in North America 
in 1933, Chicago, 
Illinois, at a meeting 
of Ukrainian Catholic 
hierarchy, clergy, and 
lay persons from the 
US and Canada for the 
purpose of organizing 
the immigrant youth 
and strengthening the 
Ukrainian Catholic faith. 

1933 was a significant 

year, indeed. During 
1932-33 in communist 
occupied eastern Ukraine 
countless Ukrainians 
tragically perished of 
starvation during the 
Stalin- enforced famine 
(Holodomor).  Few 
survived to tell the story. 
And for decades their 
names - adults, children, 
infants – were unspoken.  
Eighty-five (85) years 

later, the Candle of 
Remembrance, initiated 
this year in Ukraine 
travels the world to shed 
light on this tragedy and 
to remember the many 
who perished.  

During the League 
sponsored Panachyda 
service for deceased 
members, guests paused 
to remember these 

victims with prayer. The 
Candle of Remembrance 
was lit and remained so 
for the duration of the 
League gathering. The 
names of 85 children 
and infants were read 
to acknowledge these 
helpless, voiceless 
victims.  Offering the 
Panachyda service were 

(continued on next page)
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Bishop Paul Chomnycky, 
Eparch of Stamford, Rev. 
Marijan Procyk, National 
Spiritual Director of the 
League, Rev. Mykola 
Drofych, Convention 
Spiritual Director, and 
Rev. Andrew Onuferko 
of Ottawa, Canada, 
event keynote speaker,.

The program of weekend 
activities continued with 
the members’ formal 
greeting of Bishop Paul 
marking the 30th jubilee 
of his priestly ordination. 
Bishop Paul was gifted 
with an icon, Christ the 
Teacher; a copy of the 
traveling icon of the LUC.  
Other gifts included a 
beautiful (and delicious) 
korovai specially baked 
by Niagara Frontier 
Council member Anna 
Melnyk, and two 
framed pictures, one of 
Bishop Paul’s original 
graduating class from 
seminary and the other 

CELEBRATION OF THE 85th ANNIVERSARY (1933-2018) OF 
THE FOUNDING OF LEAGUE OF UKRAINAN CATHOLICS (LUC) OF AMERICA 

(continued from previous page)

of Bishop Paul himself 
during that time. 

A workshop entitled, 
“Behind Closed Doors 
– Hidden Rituals and 
Prayer” was presented 
by the accomplished 
speaker Sophia Scarpelli 
Shchur. Sophia’s 
presentation was 
enhanced by visuals 
and the actual prayers, 
spoken by Rev. Marijan, 
used in preparation for 
the Divine Liturgy; a 

behind-the-Iconostasis 
look of a priest’s 
preparation for the 
Divine celebration every 
Sunday.

Of course no visit to 
Buffalo is complete 
without a tour. In this 
case a boat tour on 
the Buffalo River and 
a historical narrative 
of the many grain mills 
that line the river banks. 
During tour, the blowing 
winds were right for one 
to smell the roasting of 
grain for the General 
Mills cereal of the day, 
which this day was Lucky 
Charms.  Who knew that 
Buffalo was once the 
hub of all grain shipment 
activity?  The narrator 
described that part of 
the city’s history with 
many colorful anecdotes, 
in addition to viewing the 
original structural start of 
the Erie Canal.

Those who have attended 
past League gatherings 
know that no banquet 
dinner is complete 
without a worthy MC, 
and Buffalo’s own 
Diana “Danusia” Chutko 
graced the guests with 
her good-natured banter 
and humor, and had the 
honor of introducing the 
keynote speaker. That 
evening at the hotel, Rev. 
Andrew Onuferko spoke 
on the theme of the 
gathering, “Embracing a 
Vibrant Parish Through 
Liturgy and Prayer”. 
However, in order to 
prepare for his speech, 
Rev. Onuferko had to 
learn a little bit about 
the League itself, and 
what better way than 
to read its newsletter, 
The Action.  Upon 

(continued on next page)
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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/

completion of his review 
of the newsletter, Rev. 
Onuferko was surprised 
to learn that the League 
was “the first Vibrant 
Parish organization”, 
embracing all - young 
and old alike and 
accepted the invitation 
to be the keynote 
speaker. The League 
strives to serve as an 
invaluable resource as a 
library and repository of 
materials and methods 
for religious education, 
parish activities on 
all levels, interaction, 
reflection, prayer, 
charitable activities and 
individual and communal 
support. In a word, the 
LUC actively pursues its 
constitutionally stated 
Purposes.  His speech 
was both thought 
provoking and inspiring.  

Rounding out the 
weekend was Sunday 

Divine Liturgy at St. 
Nicholas Ukrainian 
Catholic Church in 
Buffalo with Pastor 
Rev. Marijan Procyk 
concelebrating with Rev. 
Ray Palko, and Rev. 
Onuferko.  For those 
unable to attend, the 
service was live streamed 
and will be available 
for viewing on YouTube 
shortly. Afterwards, the 
farewell brunch was held 
in the church hall filled 
with League guests and 
parishioners.  The food 
was delicious, the desserts 
scrumptious, and the 
impromptu entertainment 
unequaled.  Anna Tklich, 
an accomplished singer 
and a parishioner of 
St. Nicholas, performed 
a solo rendition of Ave 
Maria in Ukrainian, set 
to the music of Bach, 
to thunderous audience 
applause of approval 
and delight!

CELEBRATION OF THE 85th ANNIVERSARY 
(1933-2018) OF THE FOUNDING OF LEAGUE OF 

UKRAINAN CATHOLICS (LUC) OF AMERICA 
(continued from previous page)

Niagara Frontier 
Council member 
and National Board 
Treasurer, Elaine 
Nowadly closed out 
the weekend event 
with farewells and 
an ‘until we meet 
again next year’.  
League President, 
Marion Hrubec, 
reminded departing 
guests that “after 
85 years, many 
would be thinking in 
terms of end of life…
however, it is not so 
for the League of 
Ukrainian Catholics 
as an organization 
– 79 conventions 
and 85 years of 
existence is only the 
beginning.”

The article was 
written by Marion 
Hrubec, President 
and Helen Fedoriw, 
VicePresident.
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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. 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.

ЗАЗНАЧТЕ ДАТУ В КАЛЕНДАРІ 2018 Р. 

 
21 ЖОВТНЯ   СВЯТКУВАННЯ РІЧНИЦЬ ПОДРУЖЖІВ В АРХИЄПАРХІЇ;  БОЖЕСТВЕННА  
ЛІТУРГІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ КАТЕДРІ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ, 
ФІЛАДЕЛЬФІЯ, ПЕНС.   
 
27 ЖОВТНЯ   КАТЕХИТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ - ФІЛАДЕЛЬФІЯ, ПЕНС.   

28 ЖОВТНЯ   100-ЛІТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКИ  СВ. ВОЛОДИМИРА В 
ПАЛМЕРТОН, ПЕНС.   
 
9 ГРУДНЯ ЩОРІЧНА ПОДЯЧНА БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ ЗА ЖЕРТВОДАВЦІВ 
УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ ФІЛАДЕЛЬФІЇ, УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ 
КАТЕДРИ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ В  ФІЛАДЕЛЬФІЇ.   

9 ГРУДНЯ  ПРАЗНИК В УКРАЇНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ КАТЕДРІ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ 
В ФІЛАДЕЛЬФІЇ. 

25 ГРУДНЯ  РІЗДВО НАШОГО ГОСПОДА І СПАСА ІСУСА ХРИСТА.  ВАША МОЛИТОВНА 
УЧАСТЬ В БОЖЕСТВЕННІЙ ЛІТУРГІЇ – ЦЕ ВАШ НАЙКРАЩИЙ ПОДАРУНОК ІСУСУ, ВАМ 
САМИМ  ТА ВАШИМ БЛИЗЬКИМ! 
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10 жовтня 2018 р. 

 

Лист до вірних, духовенства та монашества Філадельфійської Архиєпархії 

Гріх нашіптує грішникові в його серці;  
немає Божого страху перед очима в нього.  

Він бо облещує себе в своїх очах,  
що не знайдуть його провини, не будуть гидуватись.  

Слова уст його - неправда й лукавство,  
він перестав розумно мислити, добро чинити.  

Він беззаконня задумує на своїм ложі,  
ступає на дорогу недобру, злом не гидує. 

Псалом 36:2-5 
 

Дорогі Брати і Сестри у люблячому Господі, Ісусі Христі! 
 
Слава Ісусу Христу! 
 
Ми всі вже читали або чули в новинах про звіт Великого Суду Присяжних штату 
Пенсильванія про статеві знущання над неповнолітніми та неповносправними. Для тих, 
хто прочитав цей звіт, погодиться, що його було дуже важко читати. Цей звіт, 
принайменше, встидно читати про те, що робили та продовжували робити жертвам 
знущань та домагань духовенством Католицької Церкви, яка, за своєю природою, є 
покликана нести потіху, радість та спасіння, ніж біль, знущання та травму. 
 
Багато справедливо дивуються як ми могли зайти так далеко в нашій байдужості у час 
коли невинні люди потерпають від знущань? Звіт вказує, що число випадків з знущань 
було далеко неповним або й зменшеним. Що гірше, це те, що деякі єпископи Церкви 
намагалися уникнути вини, контролювали ситуації безпосередньо та захищали себе від 
будь-яких кримінальних обвинувачень.  Це і є суттю ситуації. 
 
Деякі намагаються пояснити чому це сталося, що мало б бути зроблено і навіть 
представити все у світлі культурних та цьогочасних суспільсних обставин. Не правильно! 
Справа в тому, що цього взагалі ніколи на мало статися!   
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Незважаючи на те, випадки знущань і домагань сталися і були поширеними як рак або 
вірус. Чи люди грішать? Так. Ця справа статевих знущань є набагато більшою ніж це 
твердження. Сексуальне знущання є подібним як писав Псальмопівець: Гріх нашіптує 
грішникові в його серці; немає Божого страху перед очима в нього. Він бо облещує себе 
в своїх очах, що не знайдуть його провини, не будуть гидуватись (Псалом 36:2-3) 
 
І це є коренем справи, яку Церква пережила тоді і стоїть перед Церквою сьогодні. Церква 
має дві природи подібно як наш Господь, Ісус Христос. У Церкви є людська природа, яка 
включає щоденну взаємодію людей, життя яких Церква є покликана привести до спасіння. 
Саме ця природа і підвела Божий люд, проявивши слабкість. Замість того, щоби вести 
життя сповняючи Божу волю, ті, хто були при владі переймалися як прикрити знущання, 
ніж шукати способи викорінити це зло.  
 
Друга природа, Божественна природа, була притиснена якби так мовити, щоби ті, над 
якими знущалися, не змогли домогтися справедливості, віднайти надію, та отримати 
духовного оздоровлення від Лікаря всіх. 
 

Ще трохи, і беззаконник пропаде, 
подивишся на його місце, і його більше не буде. 

Покірні ж заволодіють краєм і тішитимуться глибоким миром. 
Беззаконник кує на праведника лихо і скрегоче на нього зубами. 

Господь сміється з нього,  
бо бачить, що його день надходить. 

Псалом 37:1-13 
 

Саме ця Божествення природа Церква, до якої ми звертаємося, шукаємо та тримаємося, 
щоби ми могли мати надію. Ця несправдливість від якої терплять так багато людей, і 
кличе до Господа про справедливість, надолуження та зцілення. Незважаючи на Їі 
людську природу, Бог є там, найперше плачучи над своїми дорогими дітьми, які так 
страждають. Тільки Господь може зрозуміти, що вони переживають. Друге, Господь хоче 
потішити хто став жертвою, і також нас – тих, які намагаються зрозуміти чому це сталося. 
Можливо, це важко збагнути, але Бог хоче обійняти нас, зцілити нас та плакати з нами. 
Також, на превеликий жаль будуть і такі, які довіряють Господеві тепер, через те, що 
наступники Його апостолів та духовенства зробили їм і нам. 
 
Це не Бог, хто зробив це. Це люди, які, як хижі вовки в овечих шкірах, полювали на тих, 
кого Бог любить. Бог також є справедливо сердитий. І якщо Господь є розлючений, ми 
також маємо повне право бути сердитими. 
 
Церква у Сполучених Штатах, зокрема у штаті Пенсильванія, вже доклала багато і 
велечезних зусиль, щоби запевнити всіх, що минуле ніколи не повториться. Конференція 
Католицьких єпископів Пенсильванії працює над наданням усієї потрібної допомоги 
жертвам та допомагає єпархіям та архиєпархіям належно задовольнити потреби вірних, 
які потерпіли. З опублікуванням звіту Суду Присяжних, Церква є іншою нині, ніж у 
минулому. Скоро будуть впроваджені закони і процеси, які будуть однаково обов’язковими 
як у цивільному, так і в церковному праві, чого не було до цього часу. Співпраці із злом 
вже більше не буде терпимою. 
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Щодо стану справ у Філадельфійській Архиєпархії, ми, на даний час, не мали випадків 
знущань з боку духовенства. Це не те, щоби хвалитися тим, що ми є кращими ніж інші. Це 
радше, щоби розважити і бути вдячними. Чи такі випадки траплялися? Можливо. І якщо 
так, хочу, щоби ця особа або ви, якщо потерпіли, без затримки звернулися і ми змогли 
поправити несправедливість, перенесену вами. 
 
Наша Архиєпархія є також людською як і інша єпархія, Архиєпархія або дієцєзія. Ми 
намагаємося та обіцяємо, що вимагає Божественна природа, яка хоче допомогти жертвам 
зцілитися. Це вимагає, щоби ми плакали з особою, почули її, шукали її сцілення та бути як 
Ісус Христос, щоби вони пізнали що їх любимо як наш Господь любить їх. 
 
Це також вимагатиме від нас усіх зусиль викорінити все зло зпоміж нас. Немає жодної 
причини, щоби дозволити злочинцеві знущатися над іншою людиною і дозволяти, щоби це 
продовжувалося з іншими коли злочинця перевести на інше місце. Цього ніколи не 
станеться у Філадельфійській Архиєпархії! 
 
У цей час, прошу Вас пам’ятати, що Церква належить Ісусові Христові. Вона є Його, і 
навіть коли ми страшно прогрішилися, ми можемо повернутися до Нього і бути з Ним, як 
колись Апостол Петро прогрішився і повернувся. Люди помиляються і грішать, Ісус 
Христос -- ніколи. Якщо ми, особливо ієрархи та духовенство, звернемо нашу волю і 
серце до Нього, ми отримаємо Його благословення та ласки, яких ми ніколи б не бачили і 
не знали з власних сил.  
 

Хай осоромляться й почервоніють усі ті, 
що на мою душу зазіхають, щоб її погубити. 
Нехай назад відступлять і застидаються ті, 

що тішаться моїм нещастям! 
Нехай збентежені вкриються стидом ті, 

що до мене кажуть: “Ага! Ага!” 
Хай радуються й веселяться в тобі всі, що тебе шукають, 

і нехай завжди кажуть ті, кому люба твоя допомога: 
“Хай возвеличиться Господь!” 

Я ж бідний та нужденний, 
але Господь дбає про мене. 

Ти - моя допомога і мій визволитель, 
Боже мій, не забарися! 

                                      Псалом  40:15-18 
 
Покірно прошу Ваших святих молитов за нашу Архиєпархію та Церкву в цілому. 
Продовжуймо бути пильними, щоби ніхто ніколи не терпів від знущань та домагань у будь-
якому виді. Відкликаймося на волю Господню, яку Він має для нас. Допоможімо тим, хто 
відчайдушно шукають справедливості, підтримки та любові, які вони дуже заслуговують і 
їм належиться. 

 

 
+Андрій Рабій 

Апостольський Адміністратор для Філадельфійської Архиєпархії 
 

АР/оак 
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Святий Дмитрій - 
26-го жовтня 

Св. Дмитрій жив в 
четвертому столітті, 
в Македонії, у Греції. 
Його батьки були 
добрими християнами 
й навчали свого 
сина любити Бога та 
виповняти Божі заповіді. 
В тих часах мало було 
християн у тій країні. 
Християни часто мусили 
затаювати свою віру 
в одного правдивого 
Бога, тому що володар 
держави був поганином. 
Погани не вірять в 
одного Бога. Вони 
мають багато богів. Не 
диво, що вони боялися, 
щоб число християн не 
збільшилося, змушували 
їх відрікатися віри й 
любови до Бога. Вони 
їх карали, тортурували, 
а навіть уби¬вали за 
те, що вони шанували 
Божі закони. 

Святий Дмитрій був 
вродливий, багатий 
та освічений юнак. 
Володар, що звався 
Максиміян, наказав 
Дмитрієві вступити 
на службу до нього 
й слідкувати за 
християнами, а навіть 
їх убивати. Коли одначе 
донесли Максиміянові, 
що Дмитрій не виконує 
його наказів і що він 
сам став християнином, 
дуже розлютився 
і наказав вкинути 
Дмитрія до в’язниці. 

Дмитрій, перебуваючи 
у в’язниці, молився 
до Бога. Одного дня 
об’явився йому ангел, 
який потішав його і 
сказав, що йому не 
треба нічого боятися й 
обіцяв, що незабаром 
він буде щасливий з 
Богом у небі. 

В тих часах жив дуже 
сильний великан, на ім’я 
Лій. Максиміян велів 
християнам боротися з 
ним, бо він був певний, 
що Лій уб’є кожного. 
Лій мав таку силу, 
що міг легко піднести 
чоловіка вгору, а тоді 
кинути його на гострі, 
повбивані в землю, 
залізні цвяхи. Так він 
убив багато християн. 

Між християнами був 
юнак, на ім’я Нестор. 
Він хотів знищити 
Лія, але в нього було 
замало сили. Тоді він 
пішов до в’язниці, де 
перебував Дмитрій і 
просив його молитися 
за нього і благословити 
його. Дмитрій так 
зробив, а Нестор пішов 
тоді боротися з Лієм. 
Максиміян та інші з 
ним погани сердечно 
насміхалися з Нестора, 
бо він видався їм дуже 
слабоньким. Але дуже 
здивувалися, коли 
Нестор вхопив Лія, 
підніс його вгору і кинув 

на гострі цвяхи. Нарід 
пізнав, що таку силу 
дав йому сам Бог. 

Максиміян дуже 
розлютився, але він 
додумувався, що Бог 
вислухав молитви 
Дмитрія, і дав Несторові 
силу побороти Лія, 
наказав убити Нестора 
й Дмитрія. Це сталося 
26-го жовтня триста 
шостого року. 

Християни поховали 
Дмитрія. Вони заховали 
собі його плащ і 
перстень. Часто хвора 
людина, діткнувшись 
перстеня або плаща, 
ставала уздорбвленою. 
Так Бог показав 
християнам, що Дмитрій 
став угодником Божим. 
Пізніше на тому місці, 
де поховали Дмитрія, 
збудували гарну церкву. 
Люди приходили з 
дуже далеких сторін і 
молилися в тій церкві 
та просили св. Дмитрія, 
заступитися за них, щоб 
вони могли одержати 
благословенство і поміч. 
Люди молились часами 
за здоров’я, за безпеку 
перед ворогами, за 
допомогу під час голоду 
та інше. 

Українці почитають св. 
Дмитрія від давніх часів. 
Наша Церква на його 
пам’ять призначила 

день 26-го жовтня. Св. 
Дмитрій повинен стати 
прикладом для всіх 
нас. Він так полюбив 
Бога, що ніхто не міг 
відстрашити його від 
Бога. Буває, що дехто 
старається відтягнути 
нас від пошановання 
Божих законів, але ми, 
як св. Дмитрій, повинні 
горяче молитися до Бога 
й не датися відтягнути, 
або відстрашити від 
Бога. Буває, що лихі 
люди насміхаються з 
нас, коли ми стараємося 
жити праведно, але 
нам треба уповати на 
Божу поміч і просити 
Його благословенства 
у молитвах, бо як Бог 
вислухав мольб Дмитрія, 
так Він вислухає і нас у 
наших потребах. 

Наші святі, СМПМБ
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Папа Франциск на çустрічі ç Нунцієм говорив про можливістü 
нової допомоги для України

8 жовтня 2018 p.

Папа Франциск 
прийняв 6 жовтня на 
приватній аудієнції 
Апостольського Нунція 
в Україні архиєпископа 
Клаудіо Ґуджеротті. Про 
це інфоромує прес-
служба Нунціатури.

У повідомленні сказано, 
що Святіший Отець хотів 
отримати інформацію 
про ситуацією в 

Україні. Йшлося про 
результати акції «Папа 
для України».  Святіший 
Отець дав позитивну 
оцінку виконаній роботі 
та запевнив, що обдумує 
можливість організації 
нової допомоги для 
підтримки жертв війни 
в Україні, а особливо 
дітей.

Папа Франциск 
уділив Апостольське 
Б л а г о с л о в е н н я 

католикам, а також 
усім мешканцям країни, 
запевняючи у своїй 
щоденній молитві за 
мир і розвиток України.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
catho l i c s/apos to l i c_
nunciatura/72950
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«Якщо ми деколи втрачаємо сенс життя, то це не оçначає, що 
маємо втрачати саме життя», – Глава УГКЦ про депресію

2 жовтня 2018 p. 

Молодість – це 
найважливіший період 
життя, коли ми можемо 
відкрити і зрозуміти своє 
покликання. Тільки тоді, 
коли ми усвідомимо, 
що комусь потрібні та 
займаємося важливою 
діяльністю, – депресія 
(і навіть суїцид) не буде 
нам загрожувати.

Таку думку висловив 
Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав 
в інтерактивній 
програмі «Живого ТБ» 
«Відкрита Церква» 
на тему «Молодь: 
шлях до Церкви». У 
програмі було озвучено 
інформацію, що за 
даними Всесвітньої 
організації охорони 
здоров’я, депресія – 
третє за поширеністю 
захворювання серед 
молодих людей. 

Самогубство ж стоїть 
на третьому місці серед 
поширених причин 
смерті.

«Бути молодим – це 
найкращий період у 
нашому житті. Проте 
коли перед молодими 
людьми постають нові 
виклики і проблеми, 
тоді вони можуть упасти 
у відчай», – зауважив 
Предстоятель УГКЦ.
«У духовному житті 
депресію часом 
називають відчаєм. З 
духовної точки зору 
відчай – спокуса злого. 
Тому перша порада – це 
не піддаватися спокусі! 
Життя надзвичайно 
прекрасне. Тож, якщо 
ми деколи втрачаємо 
сенс життя, то це ще 
не означає, що маємо 
втрачати саме життя. 
Ми повинні передусім 
шукати його сенс!» – 
запевнив Предстоятель 

УГКЦ.

На його думку, ми 
повинні запитувати 
себе: як мені прожити 
своє життя так, щоб 
можна було виконати 
моє життєве завдання? 
Адже в цьому полягає 
ключ, таємниця щастя.

«Не потрібно думати, 
що ви коли-небудь були 
у безвиході. Немає 
безвихідних ситуацій. 
Можливо, вихід є з 
іншого боку», – з 
усмішкою промовляє 
Б л а ж е н н і ш и й 
Святослав.

А пізніше додає: «А якщо 
ви справді потрапляєте 
в таку ситуацію, коли 
опускаються руки, 
то я заохочую всіх 
вас спілкуватися з 
Богом, спілкуватися 
з іншими людьми. Не 
закривайтеся в собі!»

Глава Церкви 
підкреслив, що сучасний 
світ є гіперемоційним, 
а молодь живе 
у віртуальному 
середовищі. Тож коли 
бракує емоцій, людина 
вважає, що вона 
потрапила в порожнечу. 
«Плекайте людські 
стосунки. Долайте 
самотність з допомогою 
спільноти!» – наприкінці 
наголосив Блаженніший 
Святослав.

Департамент інформації 
УГКЦ

h t t p : / / u g c c . t v / u a /
media/84028.html

Глава УГКЦ: «Молодü не є проблемою: вона просто 
потребує відповідей на складні çапитання»

1 жовтня 2018 p. 

Молодü не є 
проблемою. Вона 
чудова. Молодістü - 
це дуже важливий, 
прекрасний період 
у житті кожної 
людини. Недаремно 
потім кожен іç 
носталüгією çгадує 

про свою молодістü, 
коли весü світ 
çдавався повен 
життя.

Про це сказав Отець і 
Глава Української Греко-
Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав 
в інтерактивній 
програмі «Живого ТБ» 

«Відкрита Церква» на 
тему «Молодь: шлях до 
Церкви».

Очевидно, вважає 
Б л а ж е н н і ш и й 
Святослав, що молодь 
потребує спілкування, 
уваги. Молоді люди 
потребують допомоги, 
щоб знайти відповіді на 

складні запитання, коли 
слід прийняти життєво 
важливі рішення. Для 
хлопця це, переважно, 
яку професію обрати, 
як зрозуміти своє 
покликання в житті, чи 
я покликаний створити 
сім’ю, яким чином 

(Продовження на ст. 24)
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Глава УГКЦ: «Молодü не є проблемою: вона просто 
потребує відповідей на складні çапитання»

можу розпізнавати, яка 
дівчина є саме та, що їй 
можу подарувати своє 
життя? Для дівчини – 
яким є хлопець, що має 
стати моїм супутником 
на життєвій дорозі? 
Дуже глибокі питання 
турбують молодь. І вона 
очікує відповіді.

«Тому я продовжую 
виконувати свою 
обіцянку, – розповів 
Глава Церкви, – яку я 
дав під час першої прес-
конференції, коли став 
Главою Церкви. Я тоді 
пообіцяв, що молодь 
буде абсолютним 
пріоритетом моєї 
пастирської уваги. 
Тому всюди, де тільки 
є можливість, я шукаю 
зустрічі з молоддю. 
Відвідуючи єпархії в 
усьому світі, я прошу, 
щоб обов’язковим 
пунктом візиту була 
зустріч із молоддю, 
щоб можна було 
просто поспілкуватися і 
дати можливість молоді 
задати в неформальній 
обстановці непрості 
питання Главі Церкви».

За словами 
Б л а ж е н н і ш о г о 
Святослава, саме в такі 
моменти він відчуває, 
що молодь вбачає 
в Церкві не якусь 
холодну інституцію, а 
материнську спільноту 

людей, які хочуть стати 
поруч і супроводити її 
в дорозі до Бога. При 
цьому він прокоментував 
часті селфі, якими 
завершуються такі 
зустрічі: «Коли мені 
пропонують зробити 
селфі, я намагаюся 
бути доступним у такий 
спосіб. Я не маю з цим 
жодних проблем. Якщо 
для молодих людей це 
важливий емоційний 
момент, який вони 
хочуть зафіксувати на 
фото, а потім ще й з 
іншими поділитися, то 
чому ні?!»

У програмі озвучили 
статистичні дані про 
те, що віруючими себе 
називає 84 відсотки 
молодих українців. 
Правда, тільки 15 
відсотків із них моляться 
часто. А 43 відсотки 
ходять до церкви 
лише на великі свята. 
І практично кожен 
десятий називає себе 
атеїстом.

На це Глава УГКЦ 
зазначив, що є різна 
статистика щодо 
кількості практикуючих 
віруючих молодих 
людей в Україні. «Але 
кожна молода людина 
шукає досконалості, 
вічності, вічної любові й 
повноти життя. Молодь 
у нас є релігійною, 

але, можливо, її 
релігійність, за нашими 
категоріями мислення, є 
нетрадиційною. Людина 
шукає Бога, шукає 
в Ньому відповіді на 
запитання, будує свої 
стосунки з Богом не так, 
як, скажімо, її бабуся, 
дідусь, мама чи тато. 
Дуже часто молодь не 
знає наших традиційних 
молитов, але спілкується 
з Ним по-своєму», – 
вважає Блаженніший 
Святослав.

Молодь, за словами 
Предстоятеля, часто 
не вміє виявляти свою 
релігійність, але вона, 
навіть у спілкуванні з 
Богом, є спонтанною. 
Проте це не означає, що 
релігійне життя молоді 
є менш інтенсивне. 
Навпаки, вона живе 
інтенсивним життям, 
учиться, працює... 
Життя молодої людини 
є більш інтенсивне, 
ніж, можливо, в інших 
вікових категоріях.

«Навіть ті молоді 
люди, які називають 
себе атеїстами, теж 
на це відповідають по-
релігійному. Тому що 
заперечення існування 
Бога – це в непрямий 
спосіб доведення від 
протилежного того, що 
все-таки якась істота, 
яку ми називаємо 

Богом, є предметом 
мого зацікавлення, 
мого пошуку, а може, 
і відкинення», – сказав 
Глава УГКЦ.

«Часто молоді хлопці 
і дівчата починають 
віддалятися від релігійних 
спільнот при парафії. 
Та це не означає, що 
вони перестали жити 
релігійним життям. Це 
означає, що в них 
почався новий етап 
цього релігійного життя. 
Часом молодь може 
ставити дуже прикрі, 
незручні запитання, 
але не тому, що вона 
є погана, а тому, 
що очікує серйозних 
відповідей», – сказав 
гість програми.

«У будь-якому разі 
молодь потребує, 
зокрема від Церкви, 
чітких моральних 
орієнтирів, які б могли 
бути дороговказами 
для щоденних життєвих 
рішень, що їх людина 
молодого віку вчиться 
приймати сама і бере 
на себе за них  особисту 
відповідальність», – 
вважає Блаженніший 
Святослав.
 
Департамент інформації 
УГКЦ

h t t p : / / u g c c . t v / u a /
media/84019.html

(продовження ç попереднüої сторінки)



Молодü, яка бачила смертü на фронті, роçчаровуєтüся, коли 
çустрічає неçрілого політика, лідера чи священика, - Глава УГКЦ

8 жовтня 2018 p.

Глава Української Греко-
Католицької Церкви 
Патріарх Святослав 7 
жовтня у соборі Святої 
Софії в Римі зустрівся з 
українською молоддю.
«Я б хотів більше вас 
послухати, почути. 
Це те, що сьогодні 
намагаються робити 
делегати Папського 
Синоду з усього світу. 
Бути на Папському 
Синоді на тему молоді 
в Римі і не зустрітися з 
українською молоддю 
- було б дивно», - 
зазначив Блаженніший 
Святослав.

Предстоятель УГКЦ 
поділився своїми 
думками за підсумками 
виступів єпископів на 
Синоді, які представляли 
голос молоді з усього 
світу.

 «Наша частина життя 

у віртуальній дійсності 
дуже нас змінює. 
Говорять, що ті, хто 
народився після 2000 
року, мають окрему 
назву – millenials 
generation, вони не 
бачили світу без 
гаджетів. Один владика 
розповів таку історію: 
маленька дитина, 
дворічна, чудово дає 
собі раду з айпедом. 
Одного разу в неї 
забрали пристрій і дали 
журнал. Вона пальчиком 
тягне, а зображення не 
перескакує, і дитина 
починає думати, що 
щось негаразд із 
пальчиком, що ніби 
з нею щось не так. 
Штучний інтелект наче 
стає взірцем, з яким 
молода людина хоче 
себе зіставляти. Але ми 
не машини», - зауважив 
Предстоятель УГКЦ.

Він також відзначив, 
що сьогодні молоді 

люди живуть у світі, 
п е р е н а с и ч е н о м у 
технологіями, водночас 
їм бракує звичайних 
людських стосунків і 
спілкування, і вони часто 
почуваються самотніми. 
«Ми в соцмережах 
можемо контактувати 
з усім світом, мати 
море послідовників, але 
відчувати страшенну 
спрагу за зустріччю 
з живою людиною», - 
зауважив Блаженніший 
Святослав.

Блаженніший Святослав 
також зауважив, що 
сьогодні молодь дуже 
швидко дорослішає, 
зокрема в Україні, 
може навіть зашвидко. 
«Ті хлопці і дівчата, які 
бачили смерть на фронті, 
повертаються додому 
сивими. І коли вони 
зустрічають незрілого 
політика, напівдитячого 
г р о м а д с ь к о г о 
лідера… і найбільше 

розчарування - коли 
вони зустрічають 
незрілого священика», - 
наголосив Предстоятель 
УГКЦ.

Він підкреслив, що 
сьогодні вся Вселенська 
Церква намагається 
зрозуміти труднощі, 
з якими зіштовхується 
молодь, щоб знайти 
адекватні відповіді. 
«Методологія Папського 
Синоду є така: слухати, 
думати і діяти. Я б хотів, 
щоб ми послухали одне 
одного, а коли вийдемо 
- щоб подумали і щось 
робили», - закликав 
присутніх дівчат і 
хлопців Глава УГКЦ.

Про це інформує 
Д е п а р т а м е н т 
інформації УГКЦ.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
c ommun i t y / y o u n g _
people/72951

«Слухати, думати і діяти», — Блаженніший Святослав у 
Римі çустрівся ç українсüкою молоддю

Неділя, 07 жовтня 2018 
p. 

Отець і Глава 
Української Греко-
Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав 
очолив Літургію у 
п р о к а т е д р а л ь н ом у 
соборі Святої Софії в 

Римі, а опісля зустрівся 
і поспілкувався з 
українською молоддю. 

«Я б хотів більше вас 
послухати, почути. 
Це те, що сьогодні 
намагаються робити 
делегати Папського 
Синоду з усього світу. 

Бути на Папському 
Синоді на тему молоді 
в Римі і не зустрітися з 
українською молоддю 
- було б дивно», - 
зазначив Блаженніший 
Святослав.

Предстоятель УГКЦ 
поділився своїми 

думками за підсумками 
виступів єпископів на 
Синоді, які представляли 
голос молоді з усього 
світу.
«Єпископ з Філіппін 
розповів таку історію. 
Одного разу до нього 
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прийшов хлопець і 
попросив підписати 
футболку. Єпископ 
здивувався, але 
підписав. За кілька 
років він зустрів того 
хлопця, який каже 
йому: «Владико, ви мені 
підписали футболку три 
роки тому, я її відтоді не 
прав, вона завжди була 
в мене під подушкою, 
тому що я вже три 
роки не бачив свого 
тата, який поїхав на 
заробітки. І ваш підпис, 
і та футболка були для 
мене знаком, що все 
таки я маю тата. Я вмів 
побачити свого тата у 
вас». Коли він це сказав 
- усі єпископи почали 
плакати. Я ніколи не 
бачив на Синоді, щоб 
єпископи плакали… Це 
був голос хлопця, який 
тужить за присутністю 
свого тата. Можливо, 
тато поїхав на заробітки 
задля нього. Але йому 
не так треба татового, 
як тата», - розповів 
Блаженніший Святослав.

Ще одна тема, 
яка дискутується на 
Папському Синоді, 
відзначив Глава УГКЦ, 
- нові види спілкування, 
нові технології. «Наша 
частина життя у 
віртуальній дійсності 
дуже нас змінює. 
Говорять, що ті, хто 
народився після 2000 
року, мають окрему 
назву – millenials 
generation, вони не 
бачили світу без 
гаджетів. Один владика 
розповів таку історію: 
маленька дитина, 
дворічна, чудово дає 
собі раду з айпедом. 
Одного разу в неї 
забрали пристрій і дали 
журнал. Вона пальчиком 
тягне, а зображення не 
перескакує, і дитина 
починає думати, що 
щось негаразд із 
пальчиком, що ніби 
з нею щось не так. 
Штучний інтелект наче 
стає взірцем, з яким 
молода людина хоче 
себе зіставляти. Але ми 
не машини», - зауважив 

Предстоятель УГКЦ.

Він також відзначив, 
що сьогодні молоді 
люди живуть у світі, 
п е р е н а с и ч е н о м у 
технологіями, водночас 
їм бракує звичайних 
людських стосунків і 
спілкування, і вони часто 
почуваються самотніми. 
«Ми в соцмережах 
можемо контактувати 
з усім світом, мати 
море фоловерів, але 
відчувати страшенну 
спрагу за зустріччю 
з живою людиною», - 
зауважив Блаженніший 
Святослав.

Крім того, на Папському 
Синоді Синоду 
порушується тема 
прикладів і взірців для 
молоді. «Молоді люди в 
усьому світі кажуть, що їм 
бракує дорослих людей. 
Бо не кожен старий, 
дорослий є зрілою 
особою. Сьогодні у 
стосунках між різними 
віковими групами людей 
є ніби така реверсія. 
Зараз усі старі хочуть 
бути молодими. І молодь 
для них ніби є взірцем. 
Вони на вас дивляться, 
вас наслідують, вас 
імітують і хочуть бути 
завжди молодими. А 
молодь потребує зустрічі 
із зрілою особою», - 
зазначив Патріарх.

Блаженніший Святослав 
також зауважив, що 
сьогодні молодь дуже 
швидко дорослішає, 
зокрема в Україні, 
може навіть зашвидко. 
«Ті хлопці і дівчата, які 
бачили смерть на фронті, 
повертаються додому 
сивими. І коли вони 
зустрічають незрілого 
політика, напівдитячого 
г р о м а д с ь к о г о 
лідера… і найбільше 
розчарування - коли 
вони зустрічають 
незрілого священика», - 
наголосив Предстоятель 
УГКЦ.

Він підкреслив, що 
сьогодні вся Вселенська 
Церква намагається 
зрозуміти труднощі, 
з якими зіштовхується 
молодь, щоб знайти 
адекватні відповіді. 
«Методологія Папського 
Синоду є така: слухати, 
думати і діяти. Я б хотів, 
щоб ми послухали одне 
одного, а коли вийдемо 
- щоб подумали і щось 
робили», - закликав 
присутніх дівчат і хлопців 
Глава УГКЦ.

pmv.ugcc.org.ua
 
ht tp://news.ugcc.ua/
video/ blazhennіshiy_
s v y a t o s l a v _ u _
r i m і _ z u s t r і v s y a _ z _
u k r a i n s k o y u _
moloddyu_84071.html

21 æîâòíÿ 2018 p.  26

«Слухати, думати і діяти», — Блаженніший Святослав у 
Римі çустрівся ç українсüкою молоддю

(продовження ç попереднüої сторінки)



“Потрібно не лише молитися çа молодü, а й іç 
молоддю”, - Глава УГКЦ на Папсüкому Синоді у Ватикані
Середа, 10 жовтня 2018 
p.
 
Про необхідність 
плекати молитовний дух 
серед сучасної молоді 
говорив 9 жовтня 2018 
року Блаженніший 
Святослав на Папському 
Синоді, що відбувається 
у Ватикані. 

Звертаючись до 
Святішого Отця та 
синодальних отців, Глава 
УГКЦ звернув уваги на 
те, що Церква повинна 
навчити сучасну молоду 
людину молитися. 
“Пригадую, що хтось із 
синодальних отців кілька 
днів тому говорив про 
необхідність молитися за 
молодь. Я б хотів додати: 
потрібно молитися не 
лише за молодь, а й 
разом із молоддю. Ми 
бачимо, що серед молоді 
дуже сильно зростає 
ця потреба. У східному 

світі існує одна давня 
традиція: коли молода 
людина підходить до 
старця, то насамперед 
просить його, щоб він 
навчив її молитися”, - 
наголосив Блаженніший 
Святослав.

Він також розповів 
учасникам Синоду 
про дослідження, яке 
було проведено в усіх 
єпархіях УГКЦ в Україні 
та діаспорі.  Завданням 
цього опитування було 
допомогти Церкві 
зрозуміти, хто, як і коли 
вчить молодь молитися.
“Ми відкрили для себе 
несподівану та досить 
тривожну реальність, - 
зауважив Блаженніший 
Святослав. - Виросли 
цілі покоління, які ніколи 
не бачили, щоб їхні 
батьки молилися. Деякі 
респонденти відповідали, 
що брали участь  у 
богослужіннях, але 

ніколи не бачили, щоб 
священик молився сам 
або з ними.  Більшість 
молоді відповідали, що 
навчилися молитися від 
своїх ровесників під час 
паломництв. Значна 
частина учасників 
опитування відповіла, 
що сьогодні є мало тих, 
хто зміг би навчити їх 
молитися”.

“Саме тому ми 
звернулися з проханням 
до наших монастирів 
та єпископів відкрити 
їхні доми та створити 
в них школи молитви 
для молоді”, - сказав 
Предстоятель УГКЦ.

Він також подякував 
екуменічній спільноті 
Тезе, “яка стає 
молодіжним всесвітнім 
центром молитви для 
молоді, де створюється 
ціла культура молитви. 
Дякую за те, що 

організували ваші 
дні молитви у Львові 
(Україна), де ви створили 
атмосферу спільної 
молодіжної молитви 
католиків, православних і 
протестантів”.

Учасники Папського 
Синоду відреагували на 
виступ Глави УГКЦ гучними 
оплесками.

Секретаріат Глави УГКЦ в 
Римі

http://news.ugcc.ua/news/ 
potr іbno_moli t isya_ne_
lishe_za_molod_ale_y_z_
moloddyu__glava_na_
pap s k omu_ s i n od і _ u _
vatikanі_84118.html

Глава УГКЦ приçначений до Комісії, що готуватиме 
çаключний документ Синоду

10 жовтня 2018 p.

о. Тимотей Т. Коцур, 
ЧСВВ – Ватикан

Після того, як під час 
6 загального зібрання, 
що відбулося після 
обіду 9 жовтня 2018 
р., Отці Синоду обрали 
представників п’яти 
континентів, що увійшли 
до складу комісії, що 
готуватиме Заключний 

Документ Асамблеї, під 
час ранкового зібрання, 
що відбулося 10 жовтня 
вранці, оголошено 
імена трьох членів, 
яких призначив Папа 
Франциск.

Ними стали Блаженніший 
Святослав Шевчук, 
Верховний Архиєпископ 
Києво-Галицький, Глава 
Синоду Єпископів УГКЦ, 
о. Александре Аві Мелло, 

Секретар Дикастерії 
в справах мирян, сім’ї 
та захисту життя, та 
о. Едуардо Ґонсало 
Редондо, відповідальний 
за душпастирство 
покликань на Кубі.

Разом з п’ятьма 
ієрархами, обраними 
напередодні, вони 
д о п о м а г а т и м у т ь 
Г е н е р а л ь н о м у 
Д о п о в і д а ч е в і , 

Спеціальним Секретарям 
та Генеральному 
Секретареві в праці 
згаданої комісії.

https://www.vaticannews.
v a / u k / v a t i c a n - c i t y /
news/2018-10/uk-synod-
you th -2018-member s -
c o m m i s s i o n - f i n a l -
document.html
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Папа: Бог любитü кожне життя!
10 жовтня 2018 p.

о. Тимотей Т. Коцур, 
ЧСВВ – Ватикан

Чи справедливо 
усувати людське життя 
задля вирішення 
якоїсь проблеми? 
Таке запитання Папа 
Франциск поставив 
паломникам, які в 
середу, 10 жовтня 
2018 р., зібралися 
на площі Святого 
Петра у Ватикані, 
щоб взяти участь в 
загальній аудієнції. 
Десята катехиза з циклу 
повчань, присвячених 
Божим заповідям, була 
про п’яту з них, яка 
звучить: «Не убий!».

Все çло у світі – плід 
çневаги до життя
Як зауважив 
Глава Католицької 
Церкви, ця заповідь 
«своїм лаконічним 
і категоричним 
ф о р м у л ю в а н н я м » 
стоїть на сторожі 
« о с н о в о п о л о ж н о ї 
цінності в людських 
стосунках». А що є 
цією цінністю? «Цінність 
життя», – відповідає він, 
пояснюючи:

«Можемо сказати, 
що все зло, сподіяне 
у світі, підсумовується 
зневагою до життя. 
Загрозу життю несуть 
війни, організації, які 
експлуатують людину 

(читаємо в газетах чи 
бачимо в телевізійних 
новинах чимало 
такого), спекулювання 
навколо створіння та 
культура відкинення, 
немов непотребу, 
всі ті системи, які 
п і д п о р я д к о в у ю т ь 
людське життя 
обрахункам доцільності, 
в той час як вражаюча 
кількість осіб живе в 
становищі, негідному 
людини».

Протиріччя аборту
У цьому контексті 
Святіший Отець назвав 
протиріччям вбивство 
людського життя в лоні 
матері в ім’я збереження 
інших прав. Хіба може 
бути «терапевтичним, 
цивілізованим чи просто 
людяним» акт, який 
відбирає невинне та 
беззахисне життя вже 
на його початку?
«Отож, поставлю 
вам запитання: чи 
правильно усувати 
життя, щоби вирішити 
проблему? Як гадаєте? 
Це справедливо?» 
– запитував Папа у 
слухачів, на що площа 
відповіла: «Ні!». «А чи 
справедливо наймати 
вбивцю, щоб вирішити 
проблему?» – вів далі 
він, додаючи: «Ні, 
не можна, відбирати 
людське життя, навіть 
найменше, неправильно 
задля вирішення 
проблеми».

Страх – джерело 
насилüства

«Звідки все це 
походить? З чого, по-
суті, народжується 
насильство та відкинення 
життя? Зі страху. 
Прийняти іншого, у 
дійсності, є викликом 
для індивідуалізму», – 
сказав Святіший Отець, 
наводячи як приклад 
ситуацію, коли батьки 
відкривають, що життя, 
яке має народитися, 
є носієм серйозної 
інвалідності. В такій 
«драматичній ситуації» 
вони потребують 
«справжньої близькості 
та солідарності», щоби 
перемогти «зрозумілий 
страх». Вони, натомість, 
часто отримують 
«поспішні поради» 
перервати вагітність, 
що є лише відмовкою, 
адже «перервати 
вагітність» означає 
«когось усунути».

Як зауважив Папа, 
хвора дитина, як і 
кожен потребуючий 
на землі, чи то літня 
людина, якій необхідна 
допомога, чи бідні, 
яким заледве вдається 
прямувати вперед, 
кожен, хто здається 
нам проблемою, є, 
у дійсності, «Божим 
даром, що може вирвати 
мене з егоцентризму 
та допомогти зростати 
в любові». «Уразливе 

життя вказує нам 
на вихід, на шлях 
спасіння від життя, 
зосередженого на 
собі, відкриваючи 
радість любові», – 
додав він, складаючи 
при нагоді подяку 
численним волонтерам, 
які допомагають 
потребуючим.

До відкинення життя 
ведутü ідоли цüого 
світу
Далі Глава Католицької 
Церкви зазначив, що 
до відкинення життя 
людину спонукають 
ідоли цього світу. Ними 
є гроші, влада та 
успіх, тобто, «фальшиві 
параметри оцінювання 
життя». Натомість, 
«єдиною справжньою 
міркою життя» є любов, 
«та любов, якою Бог 
любить кожне людське 
життя».

Бог – життєлюбний
За словами Святішого 
Отця, заповідь: 
«Не убий!» має 
позитивне значення: 
Бог є «життєлюбом». 
Таємницю життя нам 
об’явило ставлення до 
нього Божого Сина, 
що став людиною 
аж до «прийняття на 
хресті відкинення, 
немічності, убогості та 
болю». «В кожній хворій 
дитині, в кожному 
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слабкому похилому 
віком, в кожному 
зневіреному мігрантові, 
в кожному слабкому 
й виставленому на 
небезпеку житті нас 
шукає Христос, шукає 
нашого серця, щоб 
відкрити нам радість 
любові», – сказав Папа, 
наголошуючи:

«Вартує прийняти кожне 

Папа: Бог любитü кожне життя!
(продовження ç попереднüої сторінки)

життя, бо вартістю 
кожної людини є кров 
Самого ж Христа. 
Не можна зневажати 
те, що Бог настільки 
полюбив!».
Не слід зневажати життя
Підсумовуючи, Глава 
Католицької Церкви 
зауважив, що ми 
повинні закликати 
всіх людей світу не 
зневажати життя. Життя 

інших і власне життя, бо 
також і його стосується 
ця заповідь. Молоді слід 
сказати: не зневажай 
свого життя, перестань 
відкидати Боже діло, 
яким ти є! Не слід 
недооцінювати себе та 
зневажати, піддаючись 
узалежненням, що 
ведуть до знищення та 
смерті. «Нехай же ніхто 
не вимірює життя згідно 

з підступами цього 
світу, але кожен нехай 
приймає себе та інших 
в ім’я Отця, Який нас 
створив!» – наголосив 
Папа.

h t t p s : / / w w w .
va t i cannews . va/uk/
p o p e / n e w s / 2 0 1 8 -
10/papa-bog-lyubyt-
kozhne-zhyttya.html

«Українсüка молодü є «світилüником» для молоді на 
світовому рівні», – Блаженніший Святослав

П'ятниця, 12 жовтня 
2018 p.

Українська молодь 
дбає про духовні 
цінності. Саме тому 
пріоритетами в її житті є 
сім’я та чисте сумління. 
На цьому наголосив 
Глава і Отець УГКЦ 
Блаженніший Святослав 
у середу, 10 жовтня, в 
інтерв’ю VaticanNews.

«Кажуть, що молодь 
передусім шукає 
доброї роботи, бо 
тоді вона зможе 
отримати фінансовий 
благополуччя, а отже, 
стабільність. Відтак 
вона матиме можливість 
створювати сім’ю, дбати 
про людські стосунки... 
Натомість українська 
молодь на перше місце 

поставила сім’ю, тобто 
людину, а не речі, 
людські стосунки, а не 
матеріальну безпеку. 
Лише справжні щирі 
людські стосунки 
надають стабільність 
українській молоді», – 
підкреслив Глава УГКЦ.

Духовний лідер греко-
католиків поділився, 
що недавно мав 
нагоду зустрітися 
та поспілкуватися з 
нащадками емігрантів 
і тією молоддю, яка 
приїхала до інших країн 
з України. Предстоятель 
поцікавився в молоді, які 
саме пріоритети вони 
ставлять перед собою.

За його словами, 
українська молодь 
ставить чисте сумління 

та правду як важливий 
пріоритет свого 
життя. Тому Україна 
та Українська Греко-
Католицька Церква 
має унікальну молодь. 
Ба більше, юнацтво 
вміє ставити перед 
собою мету та 
завдання, тому воно не 
є таким розгубленим. 
«Українська молодь 
є «світильником» для 
молоді на світовому 
рівні. Своїм прикладом 
і вибором вона може 
допомогти розгубленій 
молоді з інших країн 
торувати собі дорогу 
в майбутнє», – 
вважає Блаженніший 
Святослав.

Нагадаємо, що від 3 до 
28 жовтня у Ватикані 
триває Синод Єпископів 

на тему «Молодь, 
віра та розпізнавання 
покликання». Українську 
Г р е к о - К а т о л и ц ь к у 
Церкву на цьогорічній 
Загальній асамблеї 
Синоду Єпископів 
п р е д с т а в л я ю т ь 
Глава і Отець 
УГКЦ Блаженніший 
Святослав та владика 
Браян (Байда), Єпарх 
Саскатунської єпархії 
(Канада).

Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua/
news/ ukrainska_molod_
ie_sv і t i l n i kom_d lya_
molodі_na_svіtovomu_
rіvnі__blazhennіshiy_
svyatoslav_84141.html
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Папа: Ігнорувати, ображати та çневажати ближнüого – 
це форма вбивства

17 жовтня 2018 p.

Продовжуючи роздуми 
над п’ятою заповіддю, 
Святіший Отець звернув 
увагу на те, що вона 
стоїть також на сторожі 
гідності людини

о. Тимотей Т. Коцур, 
ЧСВВ – Ватикан

Байдужість вбиває, адже 
це немовби сказати іншій 
людині: «Ти для мене 
мертвий». На це звернув 
увагу Папа Франциск під 
час загальної аудієнції 
в середу, 17 жовтня 
2018 р., повертаючись 
до роздумів над п’ятою 
Божою заповіддю «Не 
убий».

Ненавистü – це вже 
вбивство
Святіший Отець нагадав, 
що як йшлося минулого 
разу, ця заповідь вказує 
на те, що «в Божих 
очах людське життя 
є цінним, священним 
і недоторканним». А 
тому ніхто не може 
«зневажати життя 
іншого чи своє власне», 
адже «людина носить у 
собі Божий образ та є 
об’єктом його безмежної 
любові». Ісус же об’явив 
ще глибше значення цієї 
заповіді, стверджуючи, 
що на Божому суді також 
і «гнів проти брата є 
формою убивства», а 
тому апостол Іван писав: 
«Хто ненавидить брата 
свого – той убивця».

«Однак, Ісус не 
зупиняється на цьому, 
але в світлі тієї ж логіки 
додає, що також образа 
та зневага можуть 
убивати. А ми звикли 
ображати інших. Це 
правда. І образа іншого 
стає для нас немов 
подихом», – сказав 
Наступник святого 
Петра, зауважуючи, що 
Ісус каже нам: «Зупинися, 
бо образа коїть лихо, 
вбиває». Зневажати – 
це «форма вбивства 
людської гідності», а тому 
«було би прекрасним, 
якби це повчання Ісуса 
ввійшло в наші серця 
та уми», вилившись у 
постанову ніколи нікого 
не зневажати.

Примирення, як 
передумова молитви
«Жоден людський кодекс 
не прирівнює настільки 
різні вчинки, надаючи їм 
той самий ступінь осуду. 
І будучи послідовним, 
Ісус заохочує 
навіть припинити 
жер т воприношення , 
якщо згадаємо про те, 
що брат носить у своєму 
серці образу на нас, 
щоб піти й намагатися 
помиритися з ним. І також 
ми, йдучи на Святу Месу, 
повинні мати таке ж 
наставлення примирення 
з людьми, з якими ми мали 
проблеми, про яких ми 
погано думали них, яких 
ми ображали», – сказав 
Папа, завернувши увагу 
на те, що, натомість, 

дуже часто можна 
побачити, як чекаючи 
на початок Святої Меси, 
вірні пліткують і когось 
обмовляють…

Байдужістü вбиває
За словами Святішого 
Отця, настільки 
поширюючи сферу 
п’ятої заповіді, Ісус хоче 
сказати нам, що людина 
має «благородне життя», 
а її «сокровенне “я”» є 
не менш важливим від 
фізичного існування. «В 
дійсності, щоб зранити 
невинність дитини 
достатньо несвоєчасного 
вислову. Щоб розбити 
серце юнака вистачить 
перекреслити його 
довіру. Щоб звести 
людину на ніщо, 
достатньо ігнорувати 
її. Байдужість вбиває. 
Це немов би сказати 
іншому: “Ти для мене 
мертвий”, бо ти вже вбив 
його в своєму серці», – 
сказав він, додаючи, що 
не любити – це перший 
крок до вбивання, а не 
вбивати – перший крок, 
щоб любити.

«Хіба я сторож свого 
брата?...»
Папа вказав на те, 
що на початку Біблії 
читаємо «жахливі» 
слова, які зринули з уст 
першого вбивці, тобто, 
Каїна: «Хіба я сторож 
своєму братові?». Саме 
так говорять вбивці: це 
мене не стосується, це 
не моя справа. То чи є 

ми сторожами наших 
ближніх? «Так, ми є ними», 
– відповідає Святіший 
Отець, пояснюючи:
«Людське життя потребує 
любові. А яка любов є 
справжньою? Та, яку нам 
показав Христос, тобто, 
милосердя. Любов, якої 
нам не може забракнути, 
це та, яка прощає, 
яка приймає того, хто 
заподіяв нам лихо. Ніхто 
з нас не може вижити 
без милосердя, всі ми 
потребуємо прощення. 
Всі. Отож, якщо вбивати 
означає нищити, усувати 
когось, то не вбивати 
означає дбати, цінувати, 
приймати. І також 
прощати».

Не вистачитü тілüки 
не робити нічого 
çлого
Папа підкреслив, що не 
слід обманювати себе 
думкою про те, що зі 
мною все гаразд, коли 
не роблю нічого злого. 
На відміну від каменя 
чи рослини, від людини 
вимагається чогось 
більшого. «Існує добро, 
яке слід зробити, яке 
приготоване для кожного 
з нас», – сказав він, 
наголошуючи, що «Не 
вбивай» – це заклик «до 
любові й милосердя».

https://www.vaticannews.
va/uk/pope/news/2018-
10/papa- ignoruva ty -
obrazhaty-ta-znevazhaty-
blyzhnogo-ce-vbivstvo.
html
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Глава УГКЦ переконаний, що сопричастя для 
Православних Церков в Україні та для китайсüких 

єпископів – дві епохалüні події

Середа, 17 жовтня 
2018 p.

Надання сопричастя 
китайським єпископам 
з боку Апостольської 
столиці та надання 
сопричастя двом 
Православним Церквам 
в Україні з боку 
Константинопольського 
патріархату – дві 
епохальні події у 
Вселенській Церкві, які 
взаємопояснюються. 

Таку думку висловив 
Б л а ж е н н і ш и й 
Святослав в інтерв’ю 
англомовному виданню 
ватиканських подій 
«CRUX». Предстоятель 
УГКЦ вважає, що 
надання сопричастя 
китайським єпископам 
з боку Апостольської 
столиці та надання 
сопричастя двом 
Православним Церквам 

в Україні з боку 
Константинопольського 
патріархату «стануть 
переломним моментом 
у житті Церкви на 
порозі нової історичної 
епохи».

Відповідаючи на 
запитання Джона 
Аллена, президента 
видання, про те, як УГКЦ 
сприймає процеси, що 
зараз відбуваються 
в Україні навколо 
теми автокефалії, 
Блаженніший Святослав 
зазначив, що «останнім 
часом ми стали свідками 
таких історичних 
моментів в Церкві, яких 
не було сотні років».

«Ми самі ще не вповні 
зрозуміли, що саме 
відбулося. Католицька 
спільнота в Україні – це 
частина українського 
суспільства, тому 

настрої наших вірних – 
це настрої суспільства. 
Є відчуття, що Церква-
мати (Константинополь) 
виявила турботу про 
своїх дітей», – сказав 
Глава УГКЦ.

Блаженніший Святослав 
наголосив, що не вважає 
себе уповноваженим 
надавати інтерпретації 
канонічного чи 
історичного характеру, 
«тим більше входити 
у внутрішні справи 
Православної Церкви», 
але як «душпастир, 
якому Бог довірив 
піклування про людські 
душі, можу сказати, 
що за ці два тижні ми 
стали свідками двох 
епохальних подій у 
Вселенській Церкві, 
котрі, на мою думку, 
можна пояснити разом».

Першою подією, на 
думку Глави УГКЦ, стало 
надання сопричастя 
Святішим Отцем 
католицьким єпископам 
Китаю, які досі не були у 
сопричасті з Єпископом 
Рима. «Я пам'ятаю 
сльози Святішого Отця, 
його зворушення під 
час проповіді на Месі з 
нагоди початку Синоду, 
коли він звернувся 
до двох присутніх 
китайських єпископів. 
Папа розумів, що 

йдеться не про особи 
єпископів, яких він привів 
до повного сопричастя. 
Мова йде про мільйони 
простих вірних, простих 
католицьких християн у 
Китаї, які таким чином 
повертаються в лоно 
Церкви-матері. Є 
багато критики цього 
жесту з канонічної 
чи з політичної точки 
зору, але цей факт 
є свідченням, що для 
Святішого Отця не 
дотримання правил, 
а людське благо є 
найвищою цінністю. 
Людина важливіша, 
ніж ідеї», – зазначив 
Б л а ж е н н і ш и й 
Святослав.
Паралельною подією 
у православному світі, 
вважає Глава УГКЦ, є 
надання автокефалії 
двом Православним 
Церквам в Україні з боку 
Константинопольського 
патріархату. «Усі 
говорять про зіткнення 
між патріархами, про 
скасовані законодавчі 
акти, про канонічну 
територію. Але ніхто не 
зауважує, що цей жест 
вводить у сопричастя 
з Христовою Церквою 
майже 20 мільйонів 
українців, які таким 
чином відчули турботу 

(Продовження на ст. 32)



21 æîâòíÿ 2018 p.  32

Церкви-матері», – 
наголосив Блаженніший 
Святослав.

На запитання, як 
Глава УГКЦ пояснює 
взаємозв’язок цих двох 
подій, він відповів: «Я 
не знаю, що думають в 
Константинопольському 
чи Московському 
патріархаті, але 
я бачу схожість у 
жестах: у рішенні 
Константинопольського 
Патріарха переважило 
благо простого 
п р а в о с л а в н о г о 
українця. Як пастир, 
відчуваю, що нарешті 
розв’язано вузол, 
вирішено питання про 
те, чи зможуть вірні 
цих «неканонічних» 
Церков мати вічне 
спасіння, чи ні. Тільки 
православні могли 
вирішити цю дилему. І 
Константинопольська 
Церква-мати, котра 
є і нашою матірньою 
Церквою, дала ствердну 
відповідь».

Джон Аллен також 
запитав у Блаженнішого 
Святослава, чи не 
турбують його можливі 
прояви насилля 
в українському 
суспільстві, викликані 
внаслідок рішення 

Константинополя. «Я 
спокійний, бо з усіх 
боків лунає заклик, 
– прописаний навіть 
окремим пунктом в 
заяві Константин-
о п о л ь с ь к о г о 
патріархату, – 
зробити все, щоб 
уникнути насильства. 
Сьогодні в Україні 
всі усвідомлюють, 
що релігійний мир 
важливий не тільки для 
Церков, а й для всього 
нашого народу. Хто 
сьогодні зацікавлений 
у провокації сутичок? 

Глава УГКЦ переконаний, що сопричастя для 
Православних Церков в Україні та для китайсüких 

єпископів – дві епохалüні події
(продовження ç попереднüої сторінки)

Це може робити лише 
ворог України, щоб 
п ро д емо н с т р у в а т и 
« ка тас троф і ч н і с т ь » 
прийнятого рішення. 
Простий народ не 
має жодного бажання 
ворогувати. Ми, 
українці, є миролюбним 
народом. Повага 
до іншого для нас є 
найвищою цінністю. 
Тому я не вірю, що без 
зовнішніх провокацій 
в Україні можуть бути 
якісь зіткнення», – 
відповів Глава УГКЦ.  
 

Секретаріат Глави 
УГКЦ в Римі

h t t p : / / n e w s . u g c c .
ua/news/ glava_
ugk t s_pe rekonan i y_
shcho_sopr ichas tya_
d l ya_p ra vo s l a v n i h _
tserkov_v_ukrainі_ta_
sop r i c ha s t y a_d l y a_
kitayskih_iepiskopіv__
d v і _ e p o h a l n і _
pod і i _u_v se l en sk і y_
tserkvі_84184.html
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November 2018 - Ëèстоïаäа 2018

Happy Birthday!

З Днем народження!

Nov. 13: Archbishop-emeritus Stefan Soroka
Nov. 14: Rev. D. George Worschak
Nov. 22: Rev. Roman Dubitsky
Nov. 26: Rev. Wasyl Bunik

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

Нехай Добрий Господü Тримає  Вас у 
Своїй  Îпіці та Ùедро Благословитü 
Вас. Многая Літа!

Congratulations on your 
Anniversary of Priesthood!

Вітаємо ç Річницею Священства!

Nov. 8: Rev. Roman Pitula  (20th Anniversary)
Nov. 12: Rev. Gregory Maslak 46th Anniversary)
Nov. 15: Rev. Deacon Donald Latrick  (28th Anniv.)
Nov. 18: Rev. Deacon Theophil Staruch (28th Anniv.)
Nov. 22: Rev. Vasyl Sivinskyi  (26th Anniversary)
Nov. 30: Rev. Wasyl Kharuk (26th Anniversary)

May God Grant You Many Happy and 
Blessed Years of Service in the Vineyard of 
Our Lord!  

Нехай Бог Îбдарує Багатüма 
Благословенними Роками Служіння в 
Господнüому Винограднику!


