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Святійший Отець Франциск призначив 
Владику Бориса Ґудзяка новим Митрополитом-
Архиєпископом для Філадельфійської Архиєпархії

Владика Борис Ґудзяк

У понеділок, 18 
лютого 2019 року, 
Ватиканська Служба 
Новин повідомила, 
що Святійший Отець 
Франциск призначив 
Владику Бориса Ґудзяка 
новим архиєпископом 
у Філадельфії 
для українців та 
м и т р о п о л и т о м 
Української Католицької 
Церкви у Сполучених 
Штатах Америки, 
оцим потверджуючи 
р е к о м е н д а ц і ю 
такого призначення 
рішенням Синоду 
Єпископів Української 
Католицької Церкви, 
який зустрівся у вересні 
2018 року у Львові.
 
У даний час 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к а 
архиєпархія є “sede 
vacante” згідно 

проголошення Папи 
Франциска після 
прийняття зречення з 
престолу митрополита-
а р х и є п и с к о п а 
Стефана Сороки від 
16 квітня 2018 року. 
Владика Андрій Рабій 
був номінованим 
а п о с т о л ь с ь к и м 
адміністратором до 
часу призначення 
нового митрополита-
архиєпископа.

На даний час Владика 
Борис Ґудзяк служить 
єпархом єпархії св. 
Володимира Великого, 
яка включає парафії 
у Франції, Бельгії, 
Голандії, Люксембурґу 
та Швейцарії. 
Архиєпископ Борис 
є засновником 

Óêðà¿íñüêà Âåðñ³ÿ
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(Ïродовæення на ст. 2)
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та президентом 
У к р а ї н с ь к о г о 
К а т о л и ц ь к о г о 
Університету у Львові. 
Також, він є головою 
Відділу зовнішніх 
церковних зв’язків 
Української Греко-
Католицької Церкви.

Владика Андрій 
Рабій, апостольський 
адміністратор, Владика 
Іван Бура, єпископ-
помічник, разом з 
духовенством та вірними 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії радісно та 
сердечно приймають 

Архиєпископ Стефан Сорока (тепер Архиєпископ-емерит) та Єпископ Борис Ґудзяк 
(тепер Архиєпископ) під час 82-ої Ïрощі Сестер Чину святого Василія Великого на 

Факс Чейс, Ïенс., 6 æовтня 2013 р.  (фото: Òересa Сівак)

новину призначення 
та запрошуть усіх на 
інтронізацію Владики 
Бориса Ґудзяка як 
сьомого митрополита-
а р х и є п и с к о п а 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Української Католицької 
Архиєпархії, яка 
відбудеться у вівторок, 
4 червня 2019 року, 
у Архикатедральному 
Соборі Непорочного 
Зачаття Діви Марії у 
Філадельфії.  

Владика Борис Ґудзяк та Владика Андрій Рабій 
під час Синоду Єпископів УГКЦ (2 – 11 вересня 
2018 року) http://ugcc.tv/ua/media/83767.html

Святійший Отець Франциск призначив... 
(продовæення з попередньої сторінки)
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Владика Борис Ґудзяк

- Є п и с к о п 
Паризької єпархії 
святого Володимира 
Великого для 
Франції, Швейцарії 
та країн Бенілюксу 
Української Греко-
Католицької Церкви, 
член конференції 
католицьких єпископів 
Франції

- Г о л о в а 
департаменту зовнішніх 
церковних зв’язків 
УГКЦ і член Постійного 
Синоду Єпископів,

- П р е з и д е н т 

У к р а ї н с ь к о г о 
К а т о л и ц ь к о г о 
Університету у Львові.

Борис Ґудзяк народився 
1960 року в Сиракузах, 
штат Нью-Йорк, в 
українській родині, що 
емігрувала до США 
після Другої світової 
війни. Бакалаврський 
ступінь з філософії та 
біології він здобув 1980 
року в Сиракузькому 
університеті та цього 
ж року розпочав 
навчання в Римі під 

(Ïродовæення на ст. 4)

Photos: Commemorative Book 2010 
http://ucu-building-community.blogspot.com/2011/11/building-university-ucef-event.html

https://www.ucc.ca/wp-content/uploads/2011/10/FrBorysBio.pdf
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проводом патріарха 
Йосифа Сліпого. Після 
вивчення богослов’я 
в університеті папи 
Урбана та отримання 
б а к а л а в р с ь к о г о 
диплому, 1983 року 
повернувся до Америки, 
щоб розпочати працю 
над докторською 
дисертацією з славістики 
та візантиністики 
в Гарвардському 
університеті, яку успішно 
захистив 1992 року. 
1995 року отримав 
ліценціатський ступінь 
з східних християнських 
студій в Папському 
Орієнтальному Інституті 
в Римі

1992 року переїхав до 
Львова, де заснував 
і очолив (1992-2002) 
Інститут Історії Церкви. 
1993 року призначений 
головою Комісії з 
відновлення Львівської 
Б о г о с л о в с ь к о ї 
Академії. Від 1995 до 
2000 працював віце-
ректором ЛБА, а з 2000 
до 2002 - її ректором. 
Цього ж року Академія 
була реорганізована 
в Університет, і отець 
Борис Ґудзяк став його 
першим ректором, а з 
2013 - президентом. 
Священичі свячення 
отримав в 26 листопада 
1998 року. 

2012 року був 
призначений єпископом 

для українців-
католиків в Франції, 
Бельгії, Нідерландах, 
Люксембурзі та 
Швейцарії. Також є 
членом Постійного 
Синоду Української 
Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви та головою 
Відділу зовнішніх 
церковних зв’язків. 
2016 року з допомогою 
зовнішніх консультантів 
команда єпархії на чолі 
з владикою Борисом 
розпочала працю 
над стратегічним 
п а с т о р а л ь н и м 
планом розвитку, що 
дозволив збільшити 
кількість священиків 
та душпастирських 
осередків, заангажувати 
мирян та запропонував 
нову фінансову модель 
для єпархії. 

Владика Борис був 
активним учасником 
“Революції гідності” 
2013/2014 років, 
часто виступаючи 
в українських та 
міжнародних ЗМІ.

Владика Борис отримав 
багато нагород та 
відзначень. 2015 
року став кавалером 
Ордену Почесного 
Легіону (Chevalier de 
l’Ordre national de la 
Lйgion d’honneur), що є 
найвищою нагородою 
Ф р а н ц у з ь к о ї 
Республіки. 2016 - 

отримав нагороду Яна 
Новака-Єзьоранського 
у Вроцлаві, Польща, 
як визнання його 
вкладу у розбудову 
г р о м а д я н с ь к о г о 
суспільства у 
центральній та східній 
Європі. У 2018 став 
почесним доктором 
своєї альма матер 
- Сиракузького 
університету - і 
лауреатом премії 
Василя Стуса. Багато 
подорожує з лекціями 
та доповідями на 
теми богослов’я, 
історії, християнської 
духовності, освіти, 
суспільства та викликів 
в сучасній Україні. 

Володіє англійською, 
у к р а ї н с ь к о ю , 
італійською, польською, 
ф р а н ц у з ь к о ю , 
російською та німецькою 
мовами. Є автором 
багатьох наукових 
праць, серед яких його 
докторська дисертація 
“Криза і реформа: 
Київська митрополія, 
Ц а р г о р о д с ь к и й 
патріархат і генеза 
Берестейської унії” 
(1998) та різних статей 
у європейських та 
північноамериканських 
наукових журналах. 
Він також дописує до 
суспільних видань, 
коментуючи на 
політичні, суспільні та 
релігійні теми. Належить 

до авторів книги про 
папу Франциска A Pope 
Francis Lexicon, Cindy 
Wooden and Joshua J 
McElwee (Collegeville, 
Minn.: Liturgical Press, 
2017) та збірки есеїв 
“Нова Європа”.

Почесний громадянин 
Львова. Пластун, 
голова наглядової ради 
скаутської організації 
“Пласт”.

(продовæення з попередньої сторінки)

Владика Борис Ґудзяк
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Вести, слухаючи Бога і блиæніх. 
Інтерв’ю з владикою Борисом Ґудзяком

18 лютого 2019

18 лютого у Ватикані 
повідомили, що Папа 
Франциск благословив 
рекомендацію Синоду 
Єпископів Української 
Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви і призначив 
владику Бориса 
Ґудзяка митрополитом 
і архиєпископом 
Ф і л а д е л ь ф е й с ь к о ї 
архиєпархії у США.

Протягом останніх 
шести з половиною 
років владика Борис 
був єпархом Паризької 
єпархії святого 
Володимира, служачи 
українцям греко-
католикам у Франції, 
Бельгії, Нідерландах, 
Люксембурзі та 
Швейцарії. Ми 
попросили владику 
поділитися своїми 
першими реакціями на 
новину про номінацію, 
підсумувати роки 
служіння в Західній 
Європі та розповісти 
про плани та мрії щодо 
нового служіння.

Якою була Ваша 
реакція на новину 
про рішення Синоду 
і Святішого Отця, 
щоб призначити 
Вас митрополитом 
Філадельфійським?
Дозвольте бути 
цілковито щирим. Це 

призначення і все, 
що воно передбачає, 
спонукає до глибокої 
призадуми та викликає 
велику кількість 
різноманітних почуттів. 
Найпершим є почуття 
вдячності, насамперед 
Богові.

У міру мого як, 
сподіваюся, зростаю як 
людська особа, мене 
все більше захоплює 
і притягає глибина 
Таїнства нашого Бога, 
сущого у Трьох Особах. 
Це може прозвучати 
надто сміливо, але 
я бажаю бути в 
присутності Бога-Отця, 
Сина і Святого Духа… 
В осерді моєї віри є 
те, що Син зійшов до 
людства, що є водночас 
величним і слабким, 
щоб бути з нами, навіть 
у нашій смерті, щоб 
привести нас до Отця. 
Страсті і Воскресіння 
Ісуса Христа та наше 
відкуплення у Ньому 
мене надихає і захоплює 
ще більше… Супровід 
і утішення Святого 
Духа дають мені надію 
та радість. Глибоко 
відчуваю заступництво 
Матері Божої та 
солідарність спільноти 
святих, зокрема 
мучеників. Життя в 
Господі, який служив 
і страждав, закликає 
мене співстраждати і 

радісно служити тим, 
до кого я покликаний. 
Мене переповнює 
прагнення всеціло 
віддавати своє життя 
Богові і ділитися Його 
любов’ю і дружбою з 
іншими.

Вдячний Святішому 
Отцеві папі Франциску, 
Главі і Отцеві Української 
Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви Блаженнішому 
Святославові та 
Синодові єпископів 
за їхню довіру та 
б л а г о с л о в е н н я . 
Відчуваю правдиве 
умиротворення. Як 
християнин і священик 
приймаю Божу волю 
висловлену голосом 
Церкви, чесно зізнаюся, 
що у цьому випадку 
ні не прагнув, ні не 
опирався призначенню, 
а прийняв його.

Зберігаю внутрішній 
спокій, незважаючи на 
те, що переповнюють 
сильні почуття та 
емоції. Митрополит-
емерит Стефан 
Сорока приймав мене 
у Філадельфійській 
архиєпархії багато 
разів. Саме він дав 
мені безцінну пораду, 
коли я починав своє 
душпастирську працю 
в Парижі: пріоритетом 
є люди і служіння, а 
не майно чи будинки. 

Владика Андрій Рабій, 
діяльний і активний 
А п о с т о л ь с ь к и й 
А д м і н і с т р а т о р , 
фахово і турботливо 
супроводжував мене 
додому. Інші єпископи 
митрополії протягом 
цих днів митрополії по-
братньому підтримували 
мене. З нетерпінням 
очікую зустрічі з ними 
та з духовенством, 
монашеством і вірними 
архиєпархії.

Залишатиму служіння 
в Паризькій єпархії 
з почуттями радості, 
вдячності, але також 
і смутку: дякую за 
чудових священиків, 
монахів і монахинь та 
мирян, якими Господь 
благословив мене 
у цих п’яти країнах, 
радію безліччю дарів, 
які ми отримали, 
зокрема духовною 
і душпастирською 
зрілістю духовенства, 
єдністю вірних 
та автентичною 
соборністю, яку нам 
вдалося розвинути і 
досвідчити. Ми уважно 
прислухалися до заклику 
папи Франциска і 
припадали до джерел 
християнського сходу. 
Протягом минулих 
чотирьох років 
ми провели вісім 

(Ïродовæення на ст. 6)
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єпархіальних соборів, 
які стали ефективним 
засобом плекання 
єдності, віри і любові. 
Мушу зізнатися, що 
це не було просто, 
зважаючи на відстані 
та різномаїття. Господь 
допоміг нам жити у 
любові та взаємній 
повазі. Служіння в 
Франції, Швейцарії та 
країнах Бенілюксу для 
мене не було титулом 
чи роботою. Це було 
життя у сопричасті з 
Богом і Його людом. 
Ніхто не може просто 
так відійти від цього 
досвіду…

Ми жили у стосунках. 
Жили доволі скромно 
у непростих соціальних 
та економічних 
обставинах. Вже 
більше п’яти років 
триває війна в Україні. 
Більшість наших вірних 
в Паризькій єпархії 
нелегальні мігранти та 
біженці. Майже всі ми, 
зокрема це стосується 
мене особисто, 
намагалися вивчити 
одну або й більше з 
шести офіційних мов цих 
трьох монархій і двох 
республік. Франція, 
Швейцарія та країни 
Бенілюксу є одними з 
найсекуляризованіших 
на планеті. Ми разом 
молилися і працювали, 
щоб віднайти та 
зберегти наш курс у 

цих непередбачуваних 
та небезпечних водах. 
Ми були разом у жертві 
і служінні. Наша єпархія 
стала скромним, 
однак автентичним 
та сповненим віри 
куточком Царства 
Божого, у якому живемо 
і на яке чекаємо.

Я ніколи не забуду всього 
спільно пережитого. 
Сумуватиму за енергією 
і життєдайністю 
Паризької єпархії, 
відданістю нашої 
невеличкої команди і 
любов’ю, яку постійно 
відчував від людей. 
Духовенство і вірні були 
просто фантастичними. 
Вони стали моїми 
вчителями. Глибоко 
вдячним єпископським 
конференціям західної 
Європи, благодійним 
організаціям та 
фундаціям, які 
підтримували наше 
служіння, і незліченним 
благодійникам, що 
допомагали нам рости. 
Відчуття вдячності за 
цих шість з половиною 
років переповнює моє 
серце.

Водночас, призначення 
до Філадельфії — це 
повернення додому. 
Моя українсько-
американська родина 
і Церква в США дали 
мені життя тілесно і 
духовно. Я народився 

в Сиракузах, штат 
Нью-Йорк. Там, 
у церкві святого 
Івана Хрестителя на 
Tompkins Street пірнув 
у хрещальні води. 
Там Господь покликав 
мене до священства. 
Десять років перед тим 
американська земля 
щедро прийняла моїх 
батьків, які прибули 
туди без копійки 
за душею, тікаючи 
від комуністичного 
переслідування в 
повоєнній радянській 
Україні. Америка 
дала їм новий старт, 
забезпечивши свободу 
і гідність. Такою є 
особиста історія 
багатьох вірних 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
архиєпархії. Там живе 
мій брат і решта 
членів родини, там 
спочивають мої батьки. 
Америка подарувала 
мені безпечне 
дитинство, католицьку 
школу і університетську 
освіту. Сполучені 
Штати Америки — це 
надзвичайна, якщо 
навіть не сказати 
бездоганна, соціо-
політична модель, яку 
неможливо уявити без 
біблійних принципів та 
інтуїцій. Це країна, яка 
все ще декларує, що 
довіряє Богові.

Проживши 30 років 
дорослого життя в 

Європі, з нетерпінням 
чекаю можливості 
по-новому пізнавати 
Сполучені Штати і 
Церкву в Америці. 
Глибоко поважаю те, 
що Церква робила для 
служіння поколінням 
мігрантів та знедолених. 
І н т е л е к т у а л ь н и й 
розвиток Церкви в 
США став важливим 
здобутком для 
Вселенської Церкви. 
Вірю, що в час великих 
викликів, який водночас 
є моментом очищення, 
Церква покликана до 
нового духовного і 
морального свідчення, 
сміливого голошення 
Доброї Новини. Цього 
можна досягти через 
навернення і служіння. 
У час глибинних поділів, 
агресії, страху та навіть 
згіршення, Господь явить 
свою милість. У цьому є 
особливе покликання 
Української Католицької 
Церкви в США, яке 
вона розвиває вже 
півтора століття і яке 
треба творчо і критично 
переосмислити для 
людей теперішнього і 
майбутнього.

Ïід час Вашої 
інтронізації в 
Соборі Ïаризької 
Богоматері 2 
грудня 2012 року 

(Ïродовæення на ст. 7)

Вести, слухаючи Бога і блиæніх... 
(продовæення з попередньої сторінки)
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Ви закликали 
духовенство і вірних 
Ïаризької єпархії 
йти разом «від 
слави до слави». 
Яким було це 
паломництво? Що 
сталося протягом 
цих шести років?
Наше паломництво 
«від слави до слави» (2 
Кор. 3:18) в Паризькій 
єпархії варто розуміти 
у духовному вимірі, 
зокрема й тому, що 
наші матеріальні добра 
були надзвичайно 
скромними. Правду 
кажучи, ми були 
досить бідні, якщо не 
злиденні. Єпархіальні 
будинки потребували 
ремонту, деякі взагалі 
закрили. Очевидно, 
що нашою «славою» 
не могли бути великі 
проекти та ініціативи. 
Жити довелося 
просто. І це виявилося 
благословенням. Ми 
зосередилися на 
основному: Слово 
Боже, літургія і молитва, 
плекання довіри, гоєння 
ран, заохочення мирян 
брати відповідальність 
за церковні 
справи. Слідуючи 
за настановами 
Святішого Отця, ми 
глибоко пережили Рік 
Божого Милосердя, 
усвідомлюючи Боже 
милосердя щодо 

Photo from “The Way” in 2012 when Most Rev. Borys Gudziak 
was enthroned as Bishop in Paris

Вести, слухаючи Бога і блиæніх... 

(Ïродовæення на ст. 8)

(продовæення з попередньої сторінки)

http://risu.org.ua

Ó Ñîáîð³ Ïàðèçüêî¿ Áîãîìàòåð³
â³äáóëàñü ³íòðîí³çàö³ÿ ºïèñêîïà

ÓÃÊÖ Áîðèñà (¥óäçÿêà)

2 ãðóäíÿ 2012

2 ãðóäíÿ, ó Ïàðèæ³, â Ñîáîð³ Ïàðèçüêî¿ Áîãîìàòåð³ â³äáóëàñÿ
öåðåìîí³ÿ ³íòðîí³çàö³¿ âëàäèêè Áîðèñà (¥óäçÿêà) ÿê
Àïîñòîëüñüêîãî åêçàðõà äëÿ óêðà¿íö³â ãðåêî-êàòîëèê³â ó
Ôðàíö³¿, Áåëüã³¿, Í³äåðëàíäàõ, Ëþêñåìáóðç³ òà Øâåéöàð³¿.
Ë³òóðã³þ î÷îëèâ Ãëàâà ÓÃÊÖ Ïàòð³àðõ Ñâÿòîñëàâ (Øåâ÷óê).

Ó÷àñòü ó öåðåìîí³¿ ³íòðîí³çàö³¿ âçÿëè Àðõèºïèñêîï Ïàðèæà
Êàðäèíàë Àíäðå Âåíò-Òðóà òà Êàðäèíàë Êð³ñòîô Øîíáîðí.
Íà óðî÷èñò³é Ë³òóðã³¿ ñï³âñëóæèëè ºïèñêîïè òà äåñÿòêè ñâÿùåíèê³â ÓÃÊÖ ç ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó, ïðåäñòàâíèêè
Êàòîëèöüêî¿ òà Ïðàâîñëàâíèõ Öåðêîâ. Áîãîñëóæ³ííÿ ñóïðîâîäæóâàâ õîð Ëüâ³âñüêî¿ äóõîâíî¿ ñåì³íàð³¿
Câÿòîãî Äóõà òà Óêðà¿íñüêîãî êàòîëèöüêîãî óí³âåðñèòåòó «Ñòð³òåííÿ».
Óðî÷èñòîñò³ ðîçïî÷àëèñü ï³øîþ õîäîþ â³ä ãîëîâíî¿ öåðêâè ãðåêî-êàòîëèê³â ó Ïàðèæ³ - êàòåäðè
ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà, äî ñîáîðó Íîòð-Äàì. Ó Ïàðèæ íà ³íòðîí³çàö³þ ºïèñêîïà Áîðèñà (¥óäçÿêà)
ç’¿õàëèñÿ ïàëîìíèêè ç Óêðà¿íè òà óñüîãî ñâ³òó. Ñîáîð Ïàðèçüêî¿ Áîãîìàòåð³, ÿêèé ìîæå óì³ñòèòè òðè
òèñÿ÷³ îñ³á, áóâ íàïîâíåíèé âùåíò.

Ï³ä ÷àñ ïðîïîâ³ä³ Ïàòð³àðõ Ñâÿòîñëàâ (Øåâ÷óê) íàãîëîñèâ íà ³ñòîðè÷í³é âàæëèâîñò³ öüîãî ìîìåíòó,
ÿêèé ïåðåæèâàº Óêðà¿íñüêà Ãðåêî-Êàòîëèöüêà Öåðêâà. Ãëàâà ÓÃÊÖ çàçíà÷èâ, ùî ïåðåä åêçàðõàòîì
ñüîãîäí³ ñòîÿòü âåëèê³ âèêëèêè ³ çàâäàííÿ: «Ìè ïîâèíí³ ä³ëèòèñÿ ñêàðáîì â³ðè íàøî¿ Öåðêâè-ìó÷åíèö³
³ç ñó÷àñíîþ ëþäèíîþ, ÿêà æèâå ó ñåêóëÿðèçîâàíîìó ñâ³ò³. Ìè ìàºìî ïîêàçàòè ñâ³òîâ³ ìîëîäå
îáëè÷÷ÿ íàøî¿ Öåðêâè ³ç á³ëüø ÿê òèñÿ÷îë³òíüî¿ ³ñòîð³ºþ. Ó öüîìó åêçàðõàò³ òâîðèòüñÿ îñîáëèâèé
ïðîñò³ð ñï³ëêóâàííÿ ì³æ Áîãîì ³ ëþäèíîþ, ó ÿêîìó íàøà Öåðêâà ïîêëèêàíà ñëóæèòè. Âàæëèâî, ùîá
öåé ïðîñò³ð ïåðåòâîðèâñÿ íà ºâðîïåéñüêèé ³íòåëåêòóàëüíèé îñåðåäîê íàøî¿ Öåðêâè, äå ìè ïîâèíí³
ä³ëèòèñÿ â³ðîþ òà íàä³ºþ ç óñ³ìà ëþäüìè äîáðî¿ âîë³».

Åêçàðõ Áîðèñ (¥óäçÿê) ïîäÿêóâàâ
Ïàòð³àðõîâ³ òà Ñèíîäîâ³ ªïèñêîï³â ÓÃÊÖ
çà äîâ³ðó, áëàãîñëîâåííÿ òà ï³äòðèìêó,
òàêîæ äèïëîìàòàì, ï³äïðèºìöÿì, ñï³ëüíîò³
Óêðà¿íñüêîãî êàòîëèöüêîãî óí³âåðñèòåòó
òà Ëüâ³âñüêî¿ äóõîâíî¿ ñåì³íàð³¿, óñ³ì
ïàëîìíèêàì, ÿê³ ïðè¿õàëè äî Ïàðèæó ç
íàãîäè ³íòðîí³çàö³¿: «Ìè ìàºìî âåëèêó
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ä³ëèòèñÿ áëàãîäàòÿìè,
ÿêèìè Áîã íàñ íàä³ëèâ, òîìó âèõîäüìî ³ç
ñâî¿õ çîí êîìôîðòó ³ â³äêðèâàéìîñÿ
áëèæí³ì».

2 716 ãðóäíÿ 2012 p.
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нас і наш обов’язок 
милосердя до інших. Ми 
паломничали від слави 
одного свята і таїнства 
до іншого, від однієї 
правдивої зустрічі до 
наступної. Ми навчилися 
щиро служити літургії, 
молитися і співати 
разом, дотримуючись 
таїнственної символіки 
та хореографії, що її 
вимагає візантійсько-
українська традиція. 
Точкою відліку стала 
Христова любов, на 
острів якої ми будували 
дружбу, солідарність та 
плідну співпрацю. Через 
жертву та втрачання 
себе ми входили у 
Пасхальне Таїнство, 
заглиблювалися в життя 
у Христі. Ми слухали 
і говорили від серця 
до серця. Саме там 
перебуває Господь і там 
Він приготував місце для 
Його слави — у наших 
душах і серцях, у нашій 
свободі, у нашій гідності 
і здатності давати 
життя. Ми також багато 
сміялися — разом, з 
себе, по-доброму одне 
з одного.

Ïаризька єпархія 
все-таки розпочала 
нові проекти. Чи 
вони продовæувати-
муться і як 
розвиватимуться?
Сьогодні я з смиренням 
думаю про те, чого ми 
не досягли або що ще 

треба зробити. Однак, 
також правда, що 
Господи благословив 
багато наших ініціатив. 
Єпархія відкрила нові 
парафії і місії. Спочатку 
було їх 20, тепер — 44. 
Кількість священиків 
зросла більше, ніж вдвічі 
— з 9 до 23. Утворені 
канонічні структури 
та адміністрація. Ми 
реформували асоціації, 
що існували досі та 
узгодили їхню діяльність 
законодавчо. Створені 
та ефективно працюють 
пресвітерська та 
економічна ради, шість 
єпархіальних комісій, 
центр комунікації. 
Донори з багатьох країн 
щедро відгукнулися 
на наші ініціативи У 
проводі єпархії важливу 
роль отримали миряни. 
Єпархія придбала 
церкву, яку вже 
більше 200 років не 
використовували для 
молитви і започаткувала 
«Культурний центр Анни 
Київської», названий на 
честь Київської князівни, 
яка в XI столітті стала 
королевою Франції. 
За участі майже сотні 
священиків, мирян, 
зовнішніх консультантів 
та богословів ми 
розробили п’ятирічний 
душпастирський план. 
Єпархіальна команда 
с ф о р м у л ю в а л а 
візію відродження 
паломницького центру в 

Люрді. Вдалося оживити 
деякі покинуті проекти 
єпархії, наприклад 
повільно повертається 
до життя молодіжний 
центр в Ельзасі, 
створений отцем Павло 
Когутом. Для мене цей 
проект особливий ще 
й тому, що молодим 
римським семінаристом 
я одного літа був там 
волонтером.

Ми підтримували 
міжнародні академічні 
конференції та 
публікували книги 
різними мовами про 
нашу Церкву. Досить 
поважну кількість 
фільмів та телевізійних 
програм французькою 
та українською про 
діяльність єпархії 
побачили глядачі у 
різних країнах. У 
співпраці з Українським 
к а т о л и ц ь к и м 
університетом у Львові, 
миряни провели одне з 
найперших глибинних 
соціологічних опитувань, 
що досліджує питання 
нової української 
міграції «Виклики 
сучасної міграції: 
українська спільнота в 
Парижі».

Однак найважливішим 
«проектом» було 
плекання атмосфери 
любові і життя у 
сопричасті, церковної 
єдності духовенства, 

монашества і вірних, 
при відкритості до 
тих, хто перебуває за 
межами Церкви.

Наші надії та духовні 
прагнення видавалися 
фантастикою. Однак 
шлях віри полягає 
у переконанні, що 
Господь хоче, щоб ми 
жили у Його Царстві. 
Багато вдалося досягти 
завдяки тому, що ми 
разом вірили у Божу 
присутність серед нас.

Міцність єпархіальних 
проектів ґрунтується 
на цій вірі. Сім років 
тому я вже пройшов 
через відхід від 
доводі амбітного 
духовного починання, 
коли покинув посаду 
ректора в Українському 
к а т о л и ц ь к о м у 
університеті, щоб 
переїхати до Парижа. 
Були побоювання, що 
це може бути загрозою 
для деяких аспектів життя 
університету. Насправді 
ж сталося зворотне: як 
тільки я став єпископом 
в Парижі, університет 
безпрецедентно виріс. 
Сподіваюся, що саме 
так буде з Паризькою 
єпархією. (зі сміхом)

Найважливіше — 
це продовжувати 
чуваки над духом 

(Ïродовæення на ст. 9)

Вести, слухаючи Бога і блиæніх... 
(продовæення з попередньої сторінки)
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в і д п о в і д а л ь н о с т і , 
взаємної довіри та 
відкритості у духовному 
житті, управлінні і 
служінні. Важливо 
говорити правдиво, але 
лагідно та милосердно. 
У єпархії, яка 
простягається на майже 
2000 кілометрів з півночі 
на південь і з заходу на 
схід та складається з 
невеличких розкиданих 
місій, духовна єдність є 
основою життєздатності. 
Тому ми намагалися 
зустрічатися якомога 
частіше: духовенство і 
мирянські лідери з п’яти 
країн проводили зустрічі 
мало не щомісяця. Крім 
того як я згадував 
раніше, ми провели 
вісім єпархіальних 
соборів за чотири роки. 
Ці собори перестали 
сприйматися як особливі 
нагоди, а стали звичним 
майданчиком для 
прийняття рішень та 
управління. Священики 
і миряни, а серед 
них багато молоді, 
вчилися пізнавати 
Божу волю і розділяти 
в і д п о в і д а л ь н і с т ь 
з єпископом. 
Переконаний, що 
ця практика, яка 
тепер вкорінилася в 
корпоративну культуру 
єпархії, не буде 
втрачена. І сподіваюся, 
що соборність буде 
методологією життя 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 

архиєпархії та нашої 
Церкви у всьому світі. 
Цю ж модальність 
безнастанно підтримує 
папа Франциск.

Чого Ви боїтеся 
найбільше? Яка 
Ваша найглибша 
турбота?
На загал, я намагаюся 
не піддаватися 
страхам, за винятком 
здорового трепету 
перед Богом. Страх є 
поганим порадником. 
Він або паралізує, або 
породжує агресію. У 
Церкві мусимо завжди 
остерігатися двох 
базових і взаємно 
зв’язаних небезпек — 
втрати віри і згасання 
молитви. Без віри ми 
не можемо жити в 
Церкві, без молитви 
неможливо розвивати 
стосунки з Богом. 
Тоді все розсипається. 
Намагаюся бути 
пильним, щоб дрібні 
пороки не ставали 
причиною грандіозних 
проблем: заздрість 
серед священиків і 
мирян, нетерпеливість 
та самореклама 
талановитих людей, 
розгнуздані пристрасті, 
особливо гнів, риторика 
самолюбування, поділи 
та творення ворожих 
груп серед вірних. 
Папа Франциск часто 
піднімає ці питання. 
Вони можуть з’явитися 

будь-де. Ігнорування 
реальних проблем 
мене також турбує. Все 
це інструменти, якими 
нечистий підважує 
будівництво Царства 
Небесного. Однак, 
моя довіра до Бога і 
до ближніх по обидва 
боки океану набагато 
більша, ніж страхи.

Владика Гліб 
Л о н ч и н а , 
правлячий єпископ 
Лондонської єпархії 
для Великобританії 
та Ірландії відтепер 
стає Апостольським 
Адмін і с тратором 
Ïаризької. Як би Ви 
його представили 
вірним?
Щасливий, що Святіший 
Отець призначив саме 
владику Гліба Лончину, 
єпарха Лондонського, 
А п о с т о л ь с ь к и м 
А д м і н і с т р а т о р о м 
Паризької єпархії, 
доки не буде обраний 
новий єпископ. Владика 
Гліб є представником 
монашества та 
людиною Божого 
Слова. Він досвідчений 
служитель і дослідник 
літургії, затребуваний 
реколектант та людина 
широкої культури. 
Як обдарований 
музикант, чудового 
говорить багатьма 
мовами, включно з 
французькою. Владика 
Гліб чіткий у доктрині 

і щедрий у милосерді. 
І що найважливіше, 
він знає нашу єпархію 
надзвичайно добре — 
протягом останніх років 
владика регулярно 
відвідував нас, 
співслужив з нами і 
навчав нас. Він особисто 
знає священиків та 
їхні родини, а вони 
знають його. Владика 
Гліб завжди приносить 
радість нашим вірним. 
Сподіваюся, що з 
його появою мене не 
забудуть надто швидко 
(сміється).

З яким настроєм 
Ви починаєте нове 
слуæіння?
Я починаю з надією. На 
початку намагатимуся 
багато слухати і вчитися, 
щоб ставати братом, 
батьком і душпастирем 
для священиків і вірних. 
Важливо молитися 
та продумувати як 
розвивати майбутню 
візію Філадельфійської 
архиєпархії, як 
співпрацювати з 
іншими єпархіями 
митрополії та іншими 
східними католиками, 
римо - католицькими 
та православними 
є п и с к о п а м и , 
священиками та 
вірними. Сподіваюся, 
що ми можемо зробити 
крок вперед у пошуку 

(Ïродовæення на ст. 10)
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екуменічної співпраці 
з протестантськими 
сусідами, міжрелігійної, 
міжетнічної і 
міжрасової гармонії. 
Ми триматимемо 
близько біля серця 
потреби бідних і 
м а р г і н а л і з о в а н и х . 
Наприклад в 
У к р а ї н с ь к о м у 
к а т о л и ц ь к о м у 
у н і в е р с и т е т і 
присутність розумово 
неповносправних осіб 
стала центральною 
для розуміння нашої 
педагогіки та місії. Вірю, 
що ми маємо слухати 
одне одного і говорити 
від серця до серця. Бідні 
можуть допомогти нам 
бачити Бога, тому що 
Ісус є бідним у цьому 
світі. Сподіваюся, що 
провадитиму, слухаючи 
Господа і ближніх. 
Станом на сьогодні 
для мене найважливіше 
добре слухати і чути, 
щоб не творити 
передчасно стратегій 
та планів, що будуть 
лише плодом моєї уяви.

Ви народилися в 
США, але 30 років 
дорослого æиття 
провели в Європі. 
Якою Вам видається 
Америка сьогодні? 
Які потреби є в 
українців різних 
хвиль міграції?

Країни і культури 

можуть бути різними, 
але духовне ДНК 
всіх людей однакове. 
Протягом життя мав 
нагоду жити чи служити 
у більше десяти країн. 
Останніми роками 
часом перетинав 
державні кордони двічі 
на тиждень.

З огляду на те, що моя 
блаженної пам`яті мама, 
яка померла минулого 
червня, мешкала 
сама в Сиракузах і 
потребувала підтримки, 
я приїжджав до неї 
3–4 рази на рік. 
Я спостерігав як 
поглиблюються поділи 
в американському 
суспільстві, зростає 
п о в е р х о в і с т ь 
морального дискурсу, 
соціальних медіа 
та віртуальність 
м і ж о с о б и с т і с н и х 
стосунків. Ми стаємо 
залежними від стимулів 
— гастрономічних, 
хімічних, інформаційних, 
чуттєвих. З такими 
ж викликами 
зустрічаються і західна, 
і східна Європа. Вони ж 
стосуються українських 
мігрантів різних хвиль. У 
XXI столітті ми покликані 
починати заново, йти 
глибше, до суті речей, 
слідуючи за Христовим 
«Виплинь на глибину». 
Святий папа Іван Павло 
ІІ називав це «новою 
євангелізацією». У 

цьому світі найглибшим 
є людське серце. Ми 
мусимо прислухатися 
до його биття і його 
прагнень, а людське 
серце має зрозуміти 
своє правдиве 
покликання. Саме там 
промовляє Господь. Це 
моє найперше завдання 
як новопризначеного 
архиєпископа — слухати 
уважно, вдумливо і 
молитовно.

Чи Ви відчуваєте, 
що повертаєтеся 
додому?
Так, з огляду на причини, 
які я вже назвав та з 
інших мотивів. Після 
десятиліть мандрівного 
життя, поняття дому для 
мене перестало бути 
географічним. Для мене 
дім там, де можу жити 
у добрих стосунках, 
що відображають наші 
стосунки з Богом. Так, 
я повертаюся додому, 
але не лише через 
мою особисту історію, 
а тому, що добрі Божі 
люди мешкають в 
Америці, в нашій Церкві 
та поза нею.

Ïісля того як 
стали публічно 
відомими скандали 
в Ïенсильванії, 
Католицька Церква 
в США переæиває 
ваæкі часи. Òепер 
будучи членом 
американ с ько го 

к а т о л и ц ь к о г о 
єпископату, як Ви 
прийматимете цей 
виклик?
Сексуальне насилля 
щодо молодих людей 
чи будь-якої людини, 
в Церкві чи поза нею, 
є великим згіршенням 
нашого часу. 
Страждання жертв 
є невимовним. Це 
глибока духовна криза. 
В її суті є відсутність 
чесноти. Ми потребуємо 
н а в е р н е н н я , 
повернення до джерел. 
В Церкві багато 
робиться, щоб почати 
адекватно реагувати і 
долати цю кризу. Однак, 
очевидно, що ще 
багато незробленого. 
Подивляю відданість 
тих, хто прямо 
заангажований у ці 
справи. Наскільки я 
розумію в сучасній 
Америці Церква є 
найбезпечнішим місцем 
для молоді. Однак, 
ще багато треба 
зробити, щоб загоїти 
рани минулого, почути 
жертв, які мовчали 
десятиліттями. Вірю, 
що Церква очиститься 
і зможе знову бути 
лідером у боротьбі за 
гідність і безпеку усіх 
людей від зачаття до 
природної смерті.

(Ïродовæення на ст. 11)
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Ми мусимо прийняти 
правду зі смиренням, 
визнаючи та спокутуючи 
власні гріхи. Коли 
перестати боятися, 
надія повертається. 
Кілька тижнів тому ми 
в Паризькій єпархії 
глибоко пережили 
семінар про сексуальне 
насилля в Церкві та 
поза нею і пошуки 
адекватної відповіді, 
який прочитав о. Ганс 
Цолльнер, ТІ. Отець Ганс 
є одним з організаторів 
конференції про 
сексуальне насилля, 
яку у цих днях скликає 
папа Франциск в Римі. 
Історії та статистика 
жертв, які він озвучив, 
просто огидні. Однак 
усвідомлення правди 
дає надію. Якщо ми 
живемо в ілюзіях, то 
приречені на неспокій. 
Ми розуміємо, що це 
фейк і рано чи пізно 
нас викриють. Зараз 
Церква позбавляється 
ілюзій. Це болісний 
процес, але зрештою 
правда породить надію.

Я приходжу як той, 
хто потребує слухати 
і вчитися. Сподіваюся, 
що кожен з нас 
може долучитися до 
справи викорінення 
насилля та надужиття. 
Бог нас сотворив у 
свободі і закликає 
жити нею вповні, що 

завжди передбачає 
відповідальність. Ті 
структури, що не 
підтримують Богом 
даної свободи і 
гідності, не триватимуть 
довго, навіть якщо це 
стосується церковних 
структур. Нічого 
страшного, якщо вони 
зникнуть. Щось мусить 
відпасти і розсипатися. 
Таке вже було у 
минулому: Римська 
імперія та інші сучасні 
колоніальні імперії 
впали. Церква зникала 
у одному кінці світу і 
розквітала у іншому. Це 
Господня Церква, і Він 
її провадитиме, якщо ми 
не заважатимемо.

Якщо ми маємо віру, 
то у нас немає вибору, 
лише приймати, що 
Божі плани для Церкви 
перевищують людську 
уяву. Що Він могутньою 
рукою може визволити 
свій люд і відбудувати 
свою Церкву. Для 
мене особисто це не 
богословська теорія 
чи побожна мрія — я 
досвідчив це у своєму 
житті і в історії моєі 
Церкви.

У другій половині XX 
століття Українська 
Г р е к о - К а т о л и ц ь к а 
Церква як публічна, 
легальна, видима 
інституція була 

знищена. Після двох 
поколінь безперервного 
переслідування з 1945 
до 1989 року здавалося, 
що їй судилося 
зникнути. Однак 
після невимовного 
приниження мученики 
та ісповідники, що зі 
смиренням прийняли 
Божий провід, вивели 
Церкву з катакомб 
до нового життя. 
Вогонь переслідувань 
випалив штучні і навіть 
шкідливі аспекти 
церковного життя та 
загартував віру малого 
стада. Ця невеличка 
групка свідків була 
покликана привести 
до віри мільйони. 
Зараз в Україні, наша 
Церква, що налічує 
4–5 мільйонів, має 800 
семінаристів. Війна 
та переслідування 
зменшили кількість 
священиків з 3000 у 
1939 до 300 священиків 
старшого віку в 1989, 
однак сьогодні знову 
є 3000 священиків в 
Україні та з України, 
і багато з них щедро 
служать в Паризькій 
єпархії та в США.

Як спеціаліст з церковної 
історії та душпастир, 
у цій історії спасіння 
Української Греко-
Католицької Церкви 
я знаходжу розраду 
і натхнення. Лише 

автентичність молитви і 
літургії, віддане служіння 
та смирення дозволяють 
переконливо жити 
Євангелієм у сучасному 
суспільстві, особливо, 
коли Церква переживає 
труднощі. Правдива 
віра, надія і любов 
перемагають навіть 
у надскладних 
обставинах. Ці три 
великі речі, про які писав 
святий апостол Павло, 
дарують мир і радість. 
З Божою допомогою 
я сподіваюся свідчити 
про подвиг наших 
отців і матерів у вірі 
в Філадельфії та в 
архиєпархії. Силою 
Божою вони витримали 
і духовно та морально 
перемогли. Ми теж 
зможемо.

Розмову вела 
Мар’яна Карапінка

За матеріалами 
Паризької єпархії 
святого Володимира 
Великого

https://synod.ugcc.ua/
data/vesty-sluhayuchy-
boga-i-blyzhnih-intervyu-
z-vladykoyu-borysom-
gudzyakom-490/
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Дорогі Отці, Отці-диякони, монашество та вірні Філадельфійської Архиєпархії,

Сьогодні ми отримали радісну новину призначення Його Високопреосвященства, Архиєпископа 
Бориса Ґудзяка, сьомим митрополитом-архиєпископом Філадельфійської Архиєпархії. Починаючи 
з сьогоднішнього дня ми будемо поминати Архиєпископа Бориса в єктеніях та відправах у 
наступному порядку:

За святішого вселенського Архиєрея нашого Франциска, Папу Римського, блаженнішого 
верховного Архиєпископа (або Патріарха) нашого Кир Святослава, і за преосвященнішого 
Митрополита нашого Кир Бориса, і за боголюбивих єпископів наших Кир Івана і Кир Андрія, 
чесне пресвітерство, у Христі дияконство, за ввесь причет і людей, Господеві помолімся.

Нехай добрий і милосердний Господь благословить нашого нового митрополита Бориса!

Ваш, у Христі,
+Андрій Рабій
Апостольський Адміністратор Філадельфійської Архиєпархії

Владика Борис Ґудзяк очолить Митрополію УГКЦ в США

18 лютого 2019 p. 

Паризьку Єпархію 
святого Володимира 
а д м і н і с т р у в а т и м е 
владика Гліб Лончина

о. Òимотей Ò. Коцур, 
ЧСВВ – Ватикан

У понеділок, 18 лютого 
2019 р., у Ватикані 
повідомлено про те, 
що Папа Франциск 
призначив владику 
Бориса Ґудзяка 
А р х и є п и с к о п о м -
М и т р о п о л и т о м 
Філадельфійським УГКЦ 
в США, перенісши 
його з Паризької 
єпархії святого 
Володимира Великого. 
Водночас, Святіший 
Отець призначив 

А п о с т о л ь с ь к и м 
А д м і н і с т р а т о р о м 
вакантного осідку 
Паризької єпархії 
святого Володимира 
владику Гліба Лончину, 
який очолює Єпархію 
Пресвятої Родини з 
осідком в Лондоні.

Ф і л а д е л ь ф і й с ь к а 
архиєпархія УГКЦ в 
США була вакантною, 
відтоді, як 16 квітня 2018 
року повідомлено про 
те, що Папа Франциск 
прийняв зречення 
з уряду тодішнього 
архиєпископа і 
митрополита владики 

Стефана Сороки.

h t t p s : / / w w w .
va t i cannews . va/uk/
church/news/2019-02/
vladyka-borys-gudziak-
ocholy t -myt ropol iyu-
ugkc-v-usa.html
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God's Word and Catechesis 
Catechetical Conference 

Saturday, March 30, 2019 
Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception Social Hall 

810 North Franklin Street  Philadelphia, Pa. 
This conference is designed for all religious education teachers, catechists, clergy and anyone interested in 

parish religious education programs for all age groups-children, teens, young adults, adults and senior 
citizens.  There is no registration  fee, however pre-registration is requested. 

 

Conference Program 
9:00-9:30 am Registration 

9:30-9:40 am  Prayer and Welcome- Bishop Andriy Rabiy 

9:40-10:45 am  Liturgy of the Word I   Rev. Dr. Mark Morozowich, STD 

10:45-11:00 am  Break 

11:00-12:15 pm  Liturgy of the Word II   Rev. Dr. Mark Morozowich, STD 

12:15- 1:00 pm   Lunch 

1:00-2:15 pm  Holy Scripture:  What is it?  How to read and pray it?  Dr. Kelly Anderson 

2:15-2:30 pm  Break 

2:30-3:45 pm  How to Get Children's Attention   Dr. Chrystyna Mykytyn 

3:45-4:00 pm   Discussion and Concluding Remarks 
 
--------------------------------------------------------DETACH------------------------------------------------------------------ 
To register: email  (ibah@aol.com),  fax (215-627-0377) or send to:   

 

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

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

Катехитична конференція на тему 'Боже Слово та Катехизм' відбудеться у суботу, 
30 березня, з 9 до 4 години у залі Катедри в Філадельфії. Запрошуються усі 
катехити, духовенство, монашество та вірні. Реєстрація обов'язкова.
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Архиєпархіяльні доброчинні збірки

Починаючи з 29 січня 2019 року Божого, наш Український Католицький Архикатедральний
Собор Непорочного Зачаття у Філадельфії буде відчинений для відвідувачів з понеділка по
п‘ятницю з 9:00 год. ранку до 12:00 год. пополудні та з 1:00 год. до 4:00 год. пополудні.
Завітайте до нашої прекрасної Катедри, котра знаходиться поблизу історичної частини Міста
Братньої Любові — Філадельфії. ЗАПРОШУЄМО!

За останні 18 місяців 
наша Архиєпархія 
здійснила кілька збірок 
на доброчинні цілі в 
Україні та Сполучених 
Штатах. Ми допомагали 
К а р і т а с - Л ь в і в 
(молодіжному центру 
для неповносправних 
дітей), Карітас-Дубно 
(відновити молодіжний 
центр), постраждалим 
від повені в північно-
східній Пенсильванії, 47 
парафій з 65-ти взяли 
участь у Різдвяному 
соціальному проекті.

Коли я отримаю повний 
взіт за всі проекти, 
то поділюся з вами 
інформацією.  Ще раз 
дякую всім, хто дав 
пожертву, помолився і 
словом підтримав нас.  
Ви несете зміни!  Ви 
змінили чиєсь життя! 

Нехай Бог благословить  
вас!

Сьогодні я представляю 
вам новий проект, 
навколо якого ми всі 
маємо згуртуватися, –
допомога  сиротинцю з 
34-ма дітьми з вадами, 
чи покинутих батьками,  
якими опікуються 
сестри Згромадження 
Служебниць Господа 
і Діви Марії з Матара 
– міжнародного 
католицького жіночого 
згромадження, яке має 
монастирі в Західній та 
Східній Україні. Вони 
дуже активно і життєво 
несуть Христа тим, хто 
Його потребує. Сестри 
покладаються на нашу  
доброту і щедрість, 
щоб продовжувати своє 
служіння. Ось що вони 
розповідають про себе 

і своє служіння.

«“Містечко Милосердя 
святого Миколая”  було 
засноване в Івано-
Франківську в 2004 
році Згромадженням 
«Служебниць Господа 
і Діви Марії з 
Матара» (Чернечої 
Родини «Воплоченого 
Слова») для того, 
щоб допомагати 
п о т р е б у ю ч и м , 
відкинутим суспільством, 
хто не має житла чи 
когось, хто би міг їх 
підтримати.

У 2002 році, з початку 
нашого заснування 
в Івано-Франківську, 
Україна, ми навіть не 
планували відкриття 
“Дому Милосердя”. 
Але Бог планував 
за нас коли одного 

дня у двері нашого 
монастиря в Івано-
Франківську постукав 
чоловік з 16-літньою 
вагітною дівчиною і 
попросив: «Будь ласка, 
допоможіть Ірині (так 
вона називалася) 
народити її дитину. 
Вона – сирота і не має 
куди йти». Ми сказали 
«добре». Так Ірина 
залишилася з нами.  
Через декілька місяців 
її подруга Ольга з того 
самого державного 
інтернату опинилася 
в тій самій ситуації 
(вагітною), постукала в 
наші двері й попросила 
допомоги. І ми знову 
сказали «добре». А ще 
через декілька місяців 
п’ятирічна Катя, наша 
сусідка, прийшла до нас, 

(Ïродовæення на ст. 15)
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просячи залишитися з 
нами, оскільки її мама 
пиячила і приймала 
наркотики. Так Катя теж 
залишилася з нами. 

Тоді ми зрозуміли, що 
Бог хотів від нас чогось 
більшого, нашої кращої 
допомоги цим людям. У 
2004 р. з допомогою 
а м е р и к а н с ь к о г о 
доброчинця ми 
купили будинок для 
потребуючих і назвали 
його «Дім Милосердя 
святого Миколая». 
У той час у цьому 
будинку проживало 70 
осіб (одинокі матері 
з дітьми, діти-сироти, 
діти з вулиці, пристарілі 
жінки й 4 сестри, котрі 
опікувалися домом). Це 
було як в українській 
казці “Рукавичка”. Але 
попри це ми були дуже 
щасливі, що можемо 
помогти людям.

Зараз усі члени 
“Містечка Милосердя 
святого Миколая” 
розділені на 3 категорії:

1. Одинокі матері 
з дітьми проживають 
у Горохолина Івано-
Франківської області.

2. Пристарілі жінки 
у Тернополі.

3. Діти-сироти та 
діти з проблемних родин 

живуть у Крихівцях, 
Івано-Франківськ.

Дітей-сиріт є зараз 34. 
Найменшій – 2 роки, а 
найстаршій - 18 років. 
Впродовж цих років 
через наш будинок 
пройшло більше 150 
дітей. Вони живуть з 
нами з дозволу держави, 
або їхніх батьків (якщо 
вони в них є), котрі, за 
звичай, мають серйозні 
проблеми з алкоголем 
чи наркотиками, або 
жалюгідну економічну 
ситуацію і, як наслідок, 
не в змозі дати своїм 
дітям гідне життя 
та освіту. Ми не 
забираємо законних 
прав від батьків, 
сподіваючись на їхнє 
навернення (дійсно, 2-є 
матерів, відмовилися 
від алкоголю, щоб 
зберегти своїх дітей). 
Ми доглядаємо 12 
маленьких дітей, 
для яких провадимо 
садочок. Інші діти 
ходять до школи. 
Сестри відповідають 
за них: піклуються про 
малих дітей, роблять 
домашні завдання зі 
старшими, вчать їх 
молитися, спостерігають 
за поведінкою, 
о р г а н і з о в у ю т ь 
культурний, спортивний 
та здоровий відпочинок 
тощо».

Якщо ви побаæаєте 
скласти поæертву на 
цих сиріт, одиноких 
матерів з дітьми, чи 
стареньких æінок, 
сестри будуть щиро 
вдячні вам за ваш 
внесок.  Ви можете 
виписати чек:  для сиріт 
в Україні, на особливі 
потреби в Україні 
(одиноким матерям 
з дітьми чи старшим 
жінкам) і надіслати 
його до Канцелярії 

Архиєпархії за адресою:

Archbishop’s Chancery 
810 North Franklin Street
Philadelphia PA 19123

Ви отримаєте нашу 
подяку та посвідку про 
даток. Дякуємо! Нехай 
Бог благословить вас!

Єпископ Андрій Рабій

Cестри Згромадæення Слуæебниць 
Господа і Діви Марії з Матара 

Архиєпархіяльні доброчинні збірки
(продовæення з попередньої сторінки)
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Новини з парафії у Вілмінгтоні
Українська католицька 
церква св. Миколая 
у Вілмінгтоні, Дел., 
гордиться різними 
заходами допомоги 
своїм парафіянам, 
громаді та українцям 
в Україні.  Служіння в 
парафії відображають 
невтомні духовні зусилля 
їхнього пароха, отця 
Володимира Кланічки 
та його родини. 

Постійна катехизація 

дітей та дорослих 
включає також 
навчальні та духовні 
читання, користування 
бібліотекою при церкві. 
Парафія св. Миколая 
співпрацює і приймає 
такі організації  як 
місцеве відділення 
Лицарів Колумба, 
«Право на життя» в 
Делавар,  і щорічне 
служіння опіки «Годуй 
вівці».

На Різдво відбувається  
святкування всіма 
п а р а ф і я н а м и 
п а р а ф і я л ь н о г о 
празника.

На це Різдво парафія 
св. Миколая щедро 
обдарувала одягом, 
шкільним приладдям, 

продуктами потребуючі 
сім’ї в Івано-
Франківській  області 
Західної України, 
а також старечий 
будинок та сиротинець, 
яким керують Сестри 
Василіянки.

 

ОЧИСТЬМО ДУШУ 
 
Застановімся, люди, у час посту… 
І перегляньмо наші немочі – гріхи. 
Подумаймо, що той самий Ісус ступає на Голгофу, 
Бажає душі всі людські спасти. 
 
Чи відчуваєш ти  Христа терпіння? 
Чи можеш усвідомити ціну Страстей Його? 
Подумаймо про страшний Суд над світом, 
І яка доля наші душі жде…. 
 
Не переймайся марнотою цього світу, 
Вклякни на землю і на небо глянь, 
Це Бог створив усе і дав людині, 
Цінуй, молись і думай про небесний рай. 
 
Припадь в обійми до Христа Ісуса, 
Він милосердний Батько є для всіх. 
Згадай про сина блудного, що навернувся, 
І в тім отримав прощення гріхів. 
 
Звернись в молитві до Пречистої Марії, 
Вона для нас є Покровителька свята, 
Зітхни в душі, най станеться у всьому воля Божа, 
Тоді ти зрозумієш, що знайшов Христа! 
 
                                                     о.Єген Монюк 
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10 лютого 2019 р. 
Єпископ Андрій Рабій 
відвідав парафію св. 
Михаїла в Черрі Гіл, 
де парохом є отець 

Роман Свердан.
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Annunciation of the Blessed Virgin Mary 
Ukrainian Catholic Church 

1204 Valley Road, Melrose Park, PA 19027 
Phone: (215) 635-1627 

A.B.V.M@verizon.net 
Fax: (215) 635-9203 
www.ukrainianbvm.com 

 

 
February 19, 2019 

Glory be to Jesus Christ!! 

Dear Father, 

The Annunciation of the Blessed Virgin Mary Ukrainian Catholic Church is pleased to present a 
marriage preparation workshop, “Entering the Holy Mystery of Marriage”, to take place on 
Saturday, March 23, 2019 with a follow up session on Saturday, March 30, 2019. The 
program focuses on various aspects of marriage, both spiritual and practical, and provides each 
person an opportunity for greater understanding of one’s partner and a means to strengthen 
one’s relationship. 

In addition to various presentations and exercises, each couple will be given the opportunity to 
take the Catholic version of a premarital questionnaire called F.A.C.E.T. (Foundations Applied 
Conversation and Education Tool). The F.A.C.E.T. inventory provides participants with a 
computer-generated profile of unique couple issues, challenges, strengths and realities to be 
discussed prior to marriage. The F.A.C.E.T. results for each couple involved will be presented to 
them by a Pastoral Counselor trained in the use of this tool in a subsequent 40 minute private 
session on April 21, 2018. 

Each attending couple must commit to participating in all the sessions on  March 23, 2019 as 
well as the 40 minute private meeting on March 30, 2019. 

 
The workshop will be held at: Annunciation of the Blessed Virgin Mary 

Ukrainian Catholic Church 
1204 Valley Road 
Melrose Park, PA 19027 

The total cost per couple will be $170 which includes materials, lunch and 
refreshments. 

 

March 20, 2019 - Registration and payment due Date!!! 

No registration will be accepted after March 20, 2019. 

I am enclosing schedule /registration forms with this letter. 

May God bless your Pastoral work. 

 
Yours in Christ, 

 
Rev. Ihor Bloshchynskyy 
(Pastor) 
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У Катедрі благословили нову чашу

10 лютого 2019 р.  Всечесніший от. Роман Пітула благословив нову чашу в комплекті подаровану 
українській католицькій Катедрі Непорочного Зачаття в Філадельфії працівником, який помагав при 
будові Катедри. Пан Michael DelGiorno упав з висоти під час будівництва Катедри, але під час падіння 
його спіймав співробітник, чим і врятував.  Благословенними були: чаша, дискос, лоæечка і спис. 
Сердечно дякуємо панству Michael i Geraldine DelGiorno за їхню щедрість. Відео благословення 
дивіться на каналі https://youtu.be/g4F2sRA-fgk

Very Rev. Roman Pitula with Michael 
and Geraldine DelGiorno

Катехизм 

КАÒЕХИЗМ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАÒОЛИЦЬКОЇ 
ЦЕРКВИ «ХРИСÒОС – НАША ÏАСХА»

(645) Для звершення Божественної Літургії використовується богослужбовий освячений 
посуд: дискос, чаша, звізда, копіє та лоæечка. Дискос– це позолочена тарілка, 
на яку священик покладає приготованого на Проскомидії агнця та частиці. Чаша 
(потир) – це позолочена посу-дина для євхаристійного вина. З чаші на Літургії священик 
причащає вірних. Для вирізання з просфор агнця і частиць використовують копіє– ніж у 
формі списа, на згадку про проколений списом бік Христа. Після покладення агнця і частиць на дискос 
туди ставиться звізда – дві металеві дуги, скріплені між собою так, щоб їх хрестоподібно розкладати. 
Звізда символізує Вифлеємську зорю, яка привела мудреців до новонародженого Христа – Агнця 
Божого. Приготовлені дари покривають трьома покрівцями: одним покривають дискос, другим – чашу, 
а третім, більшим, званим воздух, покривають обох. Оскільки Літургія є спомином життя і смерті 
Господа нашого Ісуса Христа, покрівці символізують пелени дитяти і плащаницю Розп’ятого.

(646) Для причащання вірних використовують позолочену ложечку. Як у видінні пророка Ісаї ангел узяв 
кліщами вуглину й торканням до уст пророка очистив його (пор. Іс. 6), так ложечкою священик подає 
вірним пречисте тіло і чесну Кров Христа на очищення від гріхів.
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Дитячий Куток

May be freely printed and shared for non-commercial use.  
SS Joachim and Anna Ukrainian Catholic Church, Front Royal, VA  ssjoachimandanna.org and byzimom.com 

 of  

Ми готуємося до відліку через Великий Піст до Пасхи. Це буде довга поїздка, 
так що пристебніть паски безпеки. Давайте подивимося, що Кат ехизм 
Української Кат олицької Церкви: Христ ос - наша Пасха має сказати про неділі, що ведуть до 
Великого Посту. Оскільки ми говоримо про те, що йдеться у Євангеліях для кожної з цих неділь, 
ми повинні дивитися в розділі 2, Молитва Церкви. У цьому розділі ми дізнаємося про Святі 
Таїнства, Божественну Літургію і все інше, що відбувається в церкві. 
Подивіться на зміст. Пам'ятайте, що у змісті використовуються номери сторінок, на відміну від 
індексу, який дає нам номери абзаців. Ознайомтеся зі змістом для другого розділу. Ви побачите 
розділ під назвою «Річне коло богослужінь» на стор. 187. Ми бачимо, що служби Божественної 
Літургії є або частиною нерухомого кола, або рухомого кола. Ви коли-небудь замислювалися, 
чому Різдво завжди на одній даті щороку, а Пасха - ні?  Давайте дізнаємось про це. 
Перевірте “Рухоме коло свят” на стор. 188. Ми дізнаємося, що дата Пасхи або Великодня 
переходить на різні дати щороку. Пасха завжди припадає на першу неділю 
після повного місяця після весняного рівнодення. Рівнодення - точний 
день, коли існує однакова кількість годин вдень і вночі. Це відбувається два 
рази на рік, восени воно називається осіннім рівноденням, а навесні - 
весняним рівноденням. Оскільки весняне рівнодення не відбувається в один і 
той самий день щороку, Пасха і всі неділі, пов'язані з нею, також не 
припадають на один і той же день. 
У параграфі (не на номері сторінки) 568 ми дізнаємося, що перед Великим 
постом є чотири неділі, які допомагають нам підготуватися до нього. Серед 
них наступні:  

1. Неділя митаря (збирача податків) і фарисея - ми вчимося наслідувати смирення 
збирача податків 
2. Неділя блудного сина - ми вчимося шкодувати за наші гріхи і повертатися до Бога, 
який так сильно любить нас 
3. М‘ясопусна неділя - дізнаємося про Божественний Суд і про те, як ми повинні 
проявляти нашу любов до Бога ділами милосердя 
4. Сиропусна неділя - вчимося прощати один одному так само, як Бог простив нас. 

Під час Великого Посту ми повинні проявляти свою любов до Бога, молитися настільки сильно 
наскільки лиш можемо, а також показувати нашу любов до Бога, проявляючи власну любов до 
ближнього і даючи милостиню.  

Official Publication of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia 
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Заголовок розмальовки цього місяця - "Христос Пантократор". Слово 
«Пантократор» походить від двох грецьких слів і означає «Всемогутній правитель». 
Ці ікони показують Ісуса як нашого всемогутнього правителя і суддю всіх людей. У 

лівій руці він тримає Євангеліє, яке буде використане, щоб судити нас. Це показує Ісуса як нашого 
справедливого суддю. Його правиця піднята, щоб благословити нас. Це свідчить про його велике 
милосердя. У М’ясопусну неділю ми почуємо історію Божественного Суду. Послухайте розповідь і 
подивіться, як Бог буде судити нас за тим, як ми ставилися до свого ближнього. Часто ми знаходимо ці 
ікони на внутрішній стороні головного купола церкви. Схоже, що наш Господь дивиться на нас (що, 
звичайно, так і є). 
 
На деяких іконах ми бачимо, що Євангеліє, яке тримає Господь, відкрите на вірші з Біблії, який ми маємо 
читати. Тому ми ще можемо назвати цю ікону «Христос Вчитель». 

Обидва ока відрізняється між собою. 
Око з цієї сторони добре й любляче. 
Це показує, що Ісус є милосердним. 

Багато ікон мають золотий фон, що 
представляє небо і вічність. Тут ми 
бачимо будівлі. Ісус знаходиться 

ззовні. Чи вважаєте ви, 
що це судний день?  

Pictures of Christ Pantocrator icons from Wikipedia.  The last picture is the inside dome at The Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Concep�on in Philadelphia. 

ДАВАЙТЕ ВИВЧИМО ЦЮ ВІДОМУ ІКОНУ ПАНТОКРАТОРА ХРИСТА  
Це найдавніша ікона Христа Пантократора. Вона знаходиться в монастирі Св. Катерини в пустелі Синай і, 
ймовірно, належить  до 6-го століття. Ви помітили щось дивне в цій іконі? Подивіться на неї уважно.  

Oко з цієї сторони показує, що Ісус 
виглядає так, ніби він не задоволений 
нашими гріхами. Він - наш справедливий 
суддя.  

На стороні, яка показує Ісуса як нашого 
суддю, він тримає книгу Євангелія. Він 
буде судити нас своїми вченнями і тим, 
як ми ставилися до інших.  

Зі сторони, яка показує Ісуса як 
нашого люблячого Бога, ми бачимо, 
що його рука піднята, щоб благословити 
нас.  

Дві восьмикутні зірки знаходяться у 
верхніх кутах. Можливо, вони 
представляють «восьмий день», який 
може означати судний день. 
Можливо,  вони є тільки зірками у небі 
над будинками. Або, 
можливо, вони просто 
красиві прикраси. Чи є у вас 
інші ідеї?  

Цікаво перенести цю фотографію в комп'ютер і взяти половину картини, 
змінити її й покласти дві однакові сторони разом. Картина зліва - це те, що ви 
отримаєте, коли покладете дві милосердних сторони разом. 
Зображення на крайньому правому боці - це те, що ви отримаєте, 
коли покладете дві сторони зі справедливого суду. Або, ви 
можете просто вставити два однакових ока в найманше 
зображення) й отримати цю дуже приємну картину.  

Христос Пантократор  Цікаві речі для бажаючих подивитися.  
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Across 

1. Our Lord’s hand is raised to 
___________ us. 

2. Pantocrator icons are often found on the 
inside of a ______. 

3. On the last day, Jesus will be our just 
___________. 

8. When the book our Lord is holding is open, 
we may call this icon Christ the 
________. 

9. The oldest Pantocrator icon is found in a 
monastery named after this saint. 

10. The oldest Pantocrator dates from the 
____________ century. 

11. Pantocrator icons show Jesus as the all-
powerful ____________. 

Down 

1. In icons of Our Lord, when the book He is 
holding is open, the book usually shows 
words from the _________. 

2. In the oldest Pantocrator icon,   
each eye is _________. 

3.  On Meat-fare Sunday, we hear the story 
 of the Divine ___________. 

4.  In his right hand, Our Lord holds the 
 books of the ________. 

5. On Judgement Day, Jesus will judge us by  
how we treated our _________. 

6. The monastery which has the oldest  
Pantocrator icon is in which desert. 

7.  The word Pantocrator comes from which   
  language? 

10. What does the oldest Pantocrator icon     
  have in the upper corners? 

Дитячий Куток
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Свята/Празники

ÒРИ ЧИНИ БОЖЕСÒВЕННОЇ ЛІÒУРГІЇ

Ми читаємо в Катехизмі 
Української Греко-
Католицької Церкви 
“Христос Наша Пасха,” 
що в нашій Церкві є 
три чини Божественної 
Літургії:  святителів 
Йоана Золотоустого, 
Василія Великого та 
Передшеосв я чени х 
Дарів. Звичайно 
служимо Літургію 
Йоана Золотоустого.

Літургію святого Василія 
Великого служимо 
десять разів у році, 
а саме:  у всі неділі 
Великого Посту, у 
Великі Четвер і Суботу, 
у навечір’я Різдва 
й Богоявлення, на 
свято святого Василія 
Великого.  
Під час святої 
Чотиридесятниці від 
понеділка до п’ятниці 
наша Церква на знак 
очікування Пасхи 
Христової і славного 
Його зновупришестя не 
звершує євхаристійного 
жертвоприношення , 
тобто Літургії 
святих Отців Йоана 
Золотоустого або 
Василія Великого.

Щоб духовно підтримати 
вірних під час духовного 
подвигу Посту і подати 
Причастя в ці дні, наша 
Церква служить Літургію 
Передшеосв я чени х 
Дарів, під час якої вірні 

причащаються Святими 
Дарами, освяченими 
попередньої неділі.

Церква не служить 
жодної з цих Літургій 
в середу і п’ятницю 
Сиропусного тижня, і 
в понеділок і вівторок 
першого тижня 
Чотиридесятниці і 
в Велику П’ятницю, 
тому ці дні називаємо 
алітургійними.  

Згідно зі звичаєм Літургію 
Передшеосв я чени х  
Дарів, прийнято правити 
тільки пв середи і п’ятниці  
Великого Посту, а тому 
алітургійними днями 
також називаємо всі 
понеділки, вівторки 
й четверги Великого 
Посту.

Наша Церква вводить 
практику алітургійних 
днів, щоб нагадати 
нам про те, що ми 
лише наближаємося 
до повноти Царства 
Божого і щоб 
Євхаристія не стала для 
нас звичаєм, а завжди 
була живою подією. 
(393, 394)

Л і т у р г і я 
Ïередшеосвячених 
Дарів
  Л і т у р г і я 
Передшеосв я чени х  
Дарів має Подвійний 
характер – 

п е р е д х р е щ а л ь н и й 
і покаянний. Під 
час цієї Літургії 
спільнота молиться за 
оглашенних, а з другої 
половини Великого 
Посту і за “тих, що до 
просвічення”, які на 
Пасху будуть охрещені.  
Перша частина 
Літургії – Вечірня 
зі старозавітними 
читаннями – носить 
особливий повчальний 
характер.

 Читання книг 
Буття та Виходу 
п р е д с т а в л я ю т ь 
оглашенним та й 
охрещеним історію 
Божого Провидіння та 
опіки над вибраним 
народом, а книга 
Приповідок подає 
практичні поради для 
щоденного життя. 

 Через читання 
Старого Завіту та 
моління Літургії 
Передшеосв я чени х  
Дарів оглашенні 
готуються до просвічення 
у Хрещенні.  Символом 
їхнього приготування 
та просвічення 
Божим Словом є 
благословення свічкою 
і кадилом зі словами:  
“Світло Христове 
просвічує всіх”.  Це знак 
Христа, який перемагає 
темряву, символ 
прийдешньої світлої 

Пасхи й хрещення 
оглашенних у смерть і 
воскресіння Христа.

 П о к а я н н и й 
характер Літургії  
Передшеосв я чени х  
Дарів виявляється у 
співі стихири: “Нехай 
направиться молитва 
моя, як кадило, 
перед Тобою”, 
що завершується 
д о з е м н и м и 
поклонами, а також 
коліноприклоненням 
під час входу з 
Передшеосвяченими  
Дарами.  Перенесені 
Дари освятили 
на недільній 
Божественній Літургії 
і зберігали до Літургії 
Передшеосв я чени х  
Дарів у кивоті на 
престолі.  Покаянний 
характер цієї Літургії 
полягає в очікуванні 
пасхальної повноти й 
приготуванні вірних 
до неї.  Причащання 
духовно зміцнює вірних 
на шляху покаяння і 
посту.  (401, 402)

За матеріалами  книги, 
Христос Наша Пасха

о. Юрій Ворощак
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Sisters of St. Basil Stories Wanted

Ninety years ago, 
three Sisters of St. Basil 
arrived in Philadelphia in 
response to the Church's 
Call to serve the Ukrainian 
immigrants. Not knowing 
a word of English, 
these young Sisters (the 
oldest was 30-years-
old) courageously and 
joyfully entered the New 
World to tackle the 
overwhelming needs of 
the Ukrainian immigrants. 
Many immigrant children 
were orphaned due to 
the frequent coal mining 
accidents in Western 
Pennsylvania. Others had 
no work because most 
were uneducated and 
spoke no English. Where 
to begin to address these 
crucial needs? The Sisters 
moved on all fronts at 
once: they began an 
orphanage, opened a 
carpet factory to teach 
a trade, established 
evening classes teaching 

English and Religion 
in Philadelphia as well 
as parishes in PA, OH, 
NJ, NY, IL, MI. Later, 
they opened a full-time 
day elementary school 
system, an Academy 
and a college (Manor 
College). Today the 
Sisters teach in several 
parish schools, administer 
Manor College, St. 
Basil Academy and 
the Basilian Spirituality 
Center, do Pastoral 
Ministry and work in 
Chanceries. 

To celebrate the work 
of the Sisters a Book 
of Memories will be 
published recalling 
people's experiences 
and memories of the 
Sisters - those living or 
dead. It was previously 
announced that the 
deadline was May 
1st, however, due to 
the many requests to 

extend the deadline 
date, the deadline has 
been extended to July 
1, 2019. There will be 
a small monetary prize  
(1st prize a $100.00 U. 
S. Bond; 2nd  and 3rd 
prize a $50.00 U.S. 
Bond) for the top three 
stories, however, all 
stories will be published.  
Send them to 

Sr. Ann Laszok, OSBM      
542 Melrose Avenue, 
Ambridge, Pa. 15003 or

Sr. Ann Laszok, OSBM 
710 Fox Chase Rd, Fox 
Chase Manor, PA 19046

724-266-5578

If you have any questions 
or want more information 
about the Srs. of St. Basil 
visit our website www.
basiliansfoxchase.org  or  
contact Sr. Dorothy Ann, 
OSBM at Basilians@aol.
com

Sr. Ann Laszok, OSBM

(Photo from Pilgrimage 2018)

 

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
Візантійська церковна Крамниця в Філадельфії: Відвідайте нашу Візантійську

церковну крамницю, де ви зможете придбати різноманітні
церковні речі, ікони та картки. У крамниці також
є подарунки, натільні хрестики, книжки, іконки,

хрести, ладан, матерія та священиче облачення.
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ВІДЗНАЧЕННЯ 
П’ЯТОЇ РІЧНИЦІ ЖЕРТВИ 

БОРЦІВ ЗА ВОЛЮ „НЕБЕСНОЇ СОТНІ” МАЙДАНУ 
ПІД ЧАС РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТИ УКРАЇНИ 

          Юрій Вербицький             Михайло Жизневський              Сергій Нігоян 
(Перші три з 107 загиблих героїв) 

 

Неділя, 24-го лютого 2019 р. о год. 2-ій по пол. 
Українська Kатолицька Kатедра Непорочного Зачаття 

830 N. Franklin St., Philadelphia, PA 19123 
 

УРОЧИСТА ПОМИНАЛЬНА СЛУЖБА  
ТА 

ПРOПАM’ЯТНИЙ КОНЦЕРТ 
 

Камерний Хор „Акколада”     Юлія Ступень, співачка 
 

Чоловічий Хор „Прометей”     Софія Пітула, співачка 
 

Юліяна Фартачук і Маріанна Клінґенсмит, скрипальки 
У супроводі Любови Щуйко на фортепіанні 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Організатори: Українська Kатолицька Kатедра Непорочного Зачаття 
        Український Конґресовий Комітет Америки - Відділ у Філядельфії 
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Faith Formation for the Great Fast

TUESDAYS, 6:30PM - 8:30PM
• MARCH 5 Introduction
• MARCH 12 Old Testament
• MARCH 19 New Testament
• MARCH 26 Ancient Church
• APRIL 2  Medieval/Crusades
• APRIL 9  Reformation
• APRIL 16  Vatican II - Today

Retreat for Caregivers

SATURDAY, MARCH 23
10:00 AM - 1:00 PM

Icon Writing Workshop

MONDAY, MAY 6 - FRIDAY, MAY 10 
• MAY 6  PM Only
• MAY 7  9:00 AM - 5:00 PM
• MAY 8  9:00 AM - 5:00 PM
• MAY 9  9:00 AM - 5:00 PM
• MAY 10  AM Only

Event Planning

Book retreats and meetings with us.
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Saint Basil Academy News: 7th GRADE PRACTICE EXAM 
Meet & Greet for 6th & 7th Grade Parents

On Saturday, March 2, Saint Basil Academy will offer the 7th grade practice exam at 8 AM.  
A Meet & Greet for 6th & 7th grade parents will be held from 8:30-10 AM. Faculty, staff, and 
administration will be on hand to answer questions and discuss pertinent information regarding 

our mission, academics, and the admissions process.  Brief tours will be provided.
Register online at https://www.stbasilacademy.org/admissions/

Contact the Admissions Office at 215-649-9083 for more information
Saint Basil Academy is located at 711 Fox Chase Road in Jenkintown. 

Оголошення

                              _________ 

                                     

Springtime Bus Trip 

The North Anthracite Council of the League of Ukrainian 
Catholics is sponsoring a bus trip to New York City on 

Saturday, May 18, 2019. The Itinerary includes Brooklyn’s 
Brighton Beach [Little Odessa] and the 43rd Annual St. 

George Ukrainian Street Festival on the Lower East Side 
of Manhattan. Participants are  free to do their own thing 

for all or part of the day if they so wish. Bus will pick up 
at Edwardsville’s St. Vladimir Church, 70 Zerby Avenue at 
8:00am and at Scranton’s St. Vladimir Church, 428 North 
Seventh Avenue at 8:45am. Departure for home will be 

at 8:00pm. Cost is $45.00 per person. Full nonrefundable 
advance payment reserves a seat. For further 

information and reservations call Paul at 570 563-2275 or 
Janina at 570 759-2824. Early reservations are 

recommended as this is a very popular trip and the 55 
passenger bus is expected to fill quickly. 
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 LEAGUE OF UKRAINIAN CATHOLICS OF AMERICA ANNUAL LENTEN RETREAT 
ST. MARY’S VILLA EDUCATIONAL & RETREAT CENTER 

SLOATSBURG, NEW YORK 10974 
RETREAT DIRECTOR: Archpriest Daniel Troyan 

April 5, 6 & 7, 2019 
 
Dear LUC Members and Friends, 
We have been blessed to have our annual Lenten retreat in the quiet and blessed Retreat Center of the 
Sister Servants of Mary Immaculate for 40 years. This year our Lenten retreat will be held for the last time at 
St. Mary's Villa in Sloatsburg, NY as the Sisters are selling their property. We have been blessed with many 
graces received while on retreat and are grateful to the Sisters for providing us with a quiet and comfortable 
place where we could open our hearts and souls to receive the many blessings God bestowed upon us. 
Our Lenten retreat will coincide with the Triduum honoring the 100th Anniversary of the death of the Sister's 
foundress, +Blessed Josaphata Hordashevska. We will not only make our annual Lenten Retreat but also 
participate in the celebration honoring +Blessed Josaphata Hordashevska. 
 
Archpriest Daniel Troyan has given us the theme for our retreat. It is “ THE JOY OF LIVING : A FAITH THAT 
WORKS!”   Our Lenten Retreat will begin on Friday evening, April 5, 2019 at 7:30 PM.  The opening of the 
celebration of the foundress +Blessed Josaphata will begin on Thursday at 2:00pm with a Moleben to 
Blessed Josaphata. Those who wish to participate are asked to kindly respond as soon as possible as to 
when you plan to arrive. 
The schedule provides for your Sunday obligation with a Liturgy celebrated Saturday evening for those who 
need to leave Sunday due to travel distance. Others are invited to attend the Pontifical Divine Liturgy that will 
be celebrated at 2:00pm. The price is the same whether you come on Thursday or Friday. But we need to 
let the Sisters know when you will arrive as soon as possible if you plan on coming Thursday.  
 
DATE:_________________________TIME:_____________ 
 
 REGISTRATION FORM FOR LUC LENTEN RETREAT 2019 

Retreat begins on Friday at 7:30 pm (arrivals by 7:00pm) 
 
 
NAME: _____________________________________________________________________________ 
 
 
ADDRESS: __________________________________________________________________________ 
 
 
CITY: ___________________________________________STATE: ____________ ZIP:_____________ 
 
 
 
I WILL ARRIVE ON: _______________________________AT APPROXIMATELY: _____________P.M. 
 
 
Please note: There will be no meal served Friday evening. Be sure to have your supper before you arrive. 
As always, there will be hot and cold beverages, snacks and fruits available at all times. 
 
RETREAT COST: $ 175. 00 Per Person                                    DEADLINE: MARCH 25, 2019 
 
MAKE CHECKS PAYABLE TO: LEAGUE OF UKRAINIAN CATHOLICS 
 
Complete and Mail to: Marion C. Hrubec 400 Dewey Avenue, Saddle Brook, NJ 07663 
 
Paid ________ Check # ________ 

Оголошення
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LEAGUE OF UKRAINIAN CATHOLICS 
ANNUAL LENTEN RETREAT SCHEDULE 

APRIL  5, 6, 7,  2019 
Retreat Director: Rev. Archpriest Daniel Troyan 

Theme:  “THE JOY OF LIVING: A faith that works…” 
Our retreat is coinciding with the celebration of the 100th Anniversary of the Death 

Of Blessed Josaphata SSMI. As an option, we are invited to participate in the celebration with 
the Sister Servants, as a way of saying “Thank You” to them for the many years of hosting the 

League of Ukrainian Catholics Lenten Retreat . For those who are unable to stay for the 
Pontifical Liturgy at 2:00PM Sunday, there will be a vesperal Divine Liturgy on Saturday 

evening at 8:00PM. 
 

THURSDAY: 
                           2:00 pm         Opening of the Celebration Honoring Blessed Josaphata 

                        Retreatants are welcome to arrive today to participate in the day’s celebrations 
FRIDAY:             

7:30pm           Opening Remarks and Introduction  
                        CONFERENCE I : The Joy Of Living 
                        Akathist Prayer Service to the Mother of God 
 CONFESSIONS BY APPOINTMENT: PLEASE REGISTER IN CHAPEL 
 

SATURDAY:       FIFTH SATURDAY OF THE GREAT FAST 
 AKATHISOS SATURDAY 

7:45am               Morning Prayers 
8:00                    Breakfast 
9:15                    CONFERENCE II    : The Joy of Trust and Love : St Therese of Liseux       
11:00                  Divine Liturgy - Homily 
12:30pm             Lunch 
1:30   Join Sisters for recitation of Chaplet to Blessed Josaphata 
2:30                    CONFERENCE III Joy of God’s Infinite Mercy : 
                           Confessions 
5:30                    Dinner 
6:30   Sisters scheduled Moleben to Blessed Josaphata 
7:15                    Healing Service and Anointing                           
8:00                    Divine Liturgy of Thanksgiving for the Sisters Servants of Mary 
                           Immaculate and the League of Ukrainian Catholics 
 

SUNDAY:              FIFTH SUNDAY OF THE GREAT FAST –   ST. MARY OF EGYPT             
8:00                    Breakfast 
9:30                    Morning Prayer  
                           CONFERENCE IV: “Arise O sleeper! And I will give you life! “    
                                                                  Awakening of a faith that has power!                      
12:00                  Lunch                       
1:45 Welcome by Sr. Kathleen for 100th Anniversary of Death of Blessed Josaphata 
2:00 Pontifical Divine Liturgy celebrating Blessed Josaphata followed by dinner 

in the Gallery 
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Новини Церкви 

У Києві засідає Ïостійний Синод УГКЦ
12 лютого 2019 p.

У Києві 11 лютого 
2019 року розпочав 
своє чергове засідання 
Постійний Синод 
Української Греко-
Католицької Церкви. 
Про це повідомляє 
Д е п а р т а м е н т 
інформації УГКЦ.

Участь у синодальних 
сесіях беруть усі члени 
Постійного Синоду 
УГКЦ: Патріарх 
Святослав (Шевчук), 
владика Євген 
(Попович), Архиєпископ 
і Митрополит 
П е р е м и ш л ь с ь к о -
Варшавський, владика 
Богдан (Данило), єпарх 
Пармський, владика 
Борис (Ґудзяк), єпарх 
Паризької єпархії 
святого Володимира 
Великого, владика 
Теодор (Мартинюк), 
є п и с к о п - п о м і ч н и к 
Т е р н о п і л ь с ь к о -
Зборівський.

Перша частина 
синодальних засідань 
була присвячена 
підготовці до наступного 
Синоду єпископів 
Української Греко-
Католицької Церкви, 
який відбуватиметься у 
м. Римі (Італія) з нагоди 
50-ліття освячення 
собору Святої Софії.

1 вересня цього 

року відбудеться 
Б о ж е с т в е н н а 
Літургія, яку очолить 
Патріарх Святослав 
за участі єпископату, 
д у х о в е н с т в а , 
монашества та мирян.
Секретар Синоду 
єпископів УГКЦ, 
Богдан (Дзюрах) 
підкреслив винятковість 
цієї майбутньої 
події для Церкви: 
«Це всецерковне 
паломництво покликане 
виразити вдячність 
Богові за воскресіння 
нашої Української 
Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви та її вихід із 
підпілля, за дар свободи 
та можливість сьогодні 
вільно „будувати 
рідну хату“. Також це 

нагода для побудови 
внутрішньої церковної 
єдності між усіма її 
членами: духовенством, 
монашеством та 
мирянами; це можливість 
з а м а н і ф е с т у в а т и 
наступникові апостола 
Петра нашу вірність, що 
є частиною еклезіальної 
ідентичності Української 
Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви, яку гідно 
свідчили блаженні 
мученики ХХ століття 
та їхні попередники, 
зокрема Пратулинські 
мученики, а також 
велика частина осіб 
невідомих нам, однак 
знаних Богові. Тому, ми 
запрошуємо усі наші 
єпархії, екзархати та 
паломницькі центри 

до організації цього 
паломництва задля 
спільної всецерковної 
молитви у храмі Святої 
Софії з нагоди 50-ліття 
із дня його освячення».

Ще однією 
запланованою подією 
цьогорічного Синоду 
єпископів УГКЦ 
стане відзначення у 
м. Римі 150-ліття від 
дня народження та 
100-ліття від дня смерті 
блаженної Йосафати 
Гордашевської.

5 вересня о 15:00 
у Папській базиліці 
Санта Марія Маджоре 
за участі усього 

(Ïродовæення на ст. 35)
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єпископату УГКЦ на 
чолі із Блаженнішим 
С в я т о с л а в о м 
в і д б у д е т ь с я 
Божественна Літургія.

Нагадаємо, що 
Постійний Синод 

У Києві засідає Ïостійний Синод УГКЦ

Української Греко-
Католицької Церкви — 
це група єпископів, яка 
діє від імені Патріаршого 
Синоду і є дорадчим 
органом для Глави 
Церкви. Постійний 
Синод складається із 

Патріарха УГКЦ, який 
його очолює, і чотирьох 
єпископів, призначених 
на п’ять років. Одного 
з цих єпископів іменує 
Глава УГКЦ, а інших 
трьох, серед яких 
принаймні двоє повинні 

бути єпархіальними 
єпископами, обирає 
таємним голосуванням 
Синод єпископів.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
catholics/ugcc/74676

Синод єпископів Києво-Галицького Архиєпископства 
УГКЦ обговорив діяльність Церкви та затвердив Ïам’ятки 

виборця-та політика-християнина

9 лютого 2019 p.

6-7 лютого 2019 року 
під головуванням Глави 
УГКЦ Блаженнішого 
Святослава в 
Патріаршому домі 
у Львові відбулася 
Вісімдесят перша сесія 
Синоду Єпископів Києво-
Галицького Верховного 
А р х и є п и с к о п с т в а 
Української Греко-
Католицької Церкви.
У праці Синоду 
взяли участь усі 21 
єпископи Верховного 
Архиєпископства.

Головною на цій сесії 
була тема: «Ідентичність 
УГКЦ у світлі релігійної 
ситуації в Україні».
Базовим документом 
стало Послання Глави 
УГКЦ з нагоди століття 
відновлення соборності 
українського народу та 
його держави «Наша 
Свята Софія».

У результаті розгляду 
головної теми 
доручено провести 
р і з н о ф о р м а т н е 
обговорення з 
д у х о в е н с т в о м , 
м о н а ш е с т в о м , 
семінаристами та 
з мирянами теми 
ідентичності УГКЦ як 
помісної і водночас 
глобальної Східної 
Католицької Церкви, 
спадкоємниці і 
п р а в о н а с т у п н и ц і 
Київського християнства.
У контексті опрацювання 
синодальних документів 
було розглянуто 
та направлено 
на подальше 
д о о п р а ц ю в а н н я 
П р о г р а м у 
д у ш п а с т и р с т в а 
покликань до 
богопосвяченого життя, 
Душпастирський план 
розвитку душпастирства 
тверезості у Верховному 
А р х и є п и с к о п с т в і 
та Інструкцію 

про присутність 
церковних структур 
та духовенства Києво-
Галицького Верховного 
Архиєпископства УГКЦ 
в мережі Інтернет.

Крім того, було 
затверджено текст 
п е р е в и б о р ч о г о 
с и н о д а л ь н о г о 
звернення та Пам’ятки 
виборця-християнина 
щодо усвідомлення 
своєї відповідальності за 
власний голос і Пам’ятки 
політика-християнина 
щодо зобов’язання 
д о т р и м у в а т и с я 
християнських цінностей 
у своїй політичній 
діяльності.

Окрім цих питань, отці 
Синоду заслухали 
звіти про діяльність 
комісій Верховного 
Архиєпископства. Про 
стан реалізації Стратегії 
соціального служіння 
УГКЦ відзвітував 

владика Василь 
Тучапець, голова Відділу 
соціального служіння 
УГКЦ. Про місію і 
діяльність Українського 
к а т о л и ц ь к о г о 
університету доповів о. 
д-р Богдан Прах.

Блаженніший Святослав 
повідомив членів Синоду 
про Міжнародний 
євхаристійний конгрес, 
який відбудеться в 2020 
році у Будапешті.

Синод на цій сесії 
продовжив розгляд 
питання капеланської 
опіки в Пласті та інших 
скаутських молодіжних 
організаціях, яке 
доповідали о. Ростислав 
Пендюк, голова Комісії 
у справах молоді УГКЦ, 
та о. Олексій Медик, 
капелан Пласту-НСОУ.

(продовæення з попередньої сторінки)

(Ïродовæення на ст. 35) (Ïродовæення на ст. 36)
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Отці Синоду звернули 
увагу на прохання від 
Міністерства охорони 
здоров’я України щодо 
заохочення вірних до 
вакцинації від кору з 
огляду на епідемічне 
поширення цієї недуги.

Синод єпископів Києво-Галицького Архиєпископства 
УГКЦ обговорив діяльність Церкви та затвердив Ïам’ятки 

виборця-та політика-християнина

Синод розглянув та 
поблагословив до 
виконання план заходів 
щодо опрацювання 
Статуту харизматичних 
рухів та Требника для 
екзорцистів.

Вісімдесят другу сесію 
Синоду Єпископів Києво-
Галицького Верховного 
А р х и є п и с к о п с т в а 
Української Греко-
Католицької Церкви 
вирішено провести 
у травні 2019 року. 

Про це повідомляє 
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/
catholics/ugcc/74648

Глава УГКЦ: «Ми сьогодні є як Церква, як народ, як 
дерæава саме тому, що 50 років тому для нас æив, 
терпів, вмирав і воскресав патріарх Йосиф Сліпий»

Середа, 13 лютого 2019 
p.
 
У Києві за участю Отця 
і Глави Української 
Г р е к о - К а т о л и ц ь к о ї 
Церкви Блаженнішого 
Святослава презентували 
документальну стрічку 
про ісповідника віри 
патріарха Йосифа 
Сліпого під назвою 
«Блаженніший». 

«Блаженніший» – це 
продовження першого 
фільму «Справа «Рифи», 
який вийшов у 2017 
році до 125-ліття з дня 
народження Йосифа 
Сліпого. Перший 
фільм охоплює період 
з 1939 по 1963 роки 
та розкриває невідомі 
широкому загалу 
обставини арешту, 
ув’язнення та звільнення 
Йосифа Сліпого.

Працюючи над 
фільмами, творці стрічки 
побували у дев’ятьох 
країнах світу. Зокрема в 
Аргентині, США, Канаді, 
європейських країнах.

Над стрічкою 
«Блаженніший» робота 
тривала понад два 
роки. За словами 
режисера фільму Олени 
Мошинської, знімальна 
група працювала над 
темою життя і служіння 
патріарха Йосифа понад 
чотири роки.
Стрічка побудована 
повністю на інтерв’ю 
людей, які особисто 
знали патріарха Йосифа.
Другий фільм розповідає 
про життя патріарха 
після заслання в Римі 
від 1963 року і до його 
смерті.
На презентацію також 
завітали: перша леді 

України Марина 
Порошенко, третій 
президент України Віктор 
Ющенко з дружиною 
Катериною, міністр 
культури Євген Нищук, 
письменниця Оксана 
Забужко, релігієзнавець 
Ігор Козловський 
та багато інших 
громадських, культурних 
та політичних діячів.

«Часто Українська 
Г р е к о - К а т о л и ц ь к а 
Церква не вміє, 
соромиться промовляти 
про себе з усією силою 
і громоголосністю 
патріарха Йосифа, 
– сказав Глава УГКЦ 
після перегляду стрічки. 
– А він і сьогодні 
є нашим голосом. 
Чуємо, як той голос 
правди, голос свідка 
Христа, в’язня Христа 
ради продирається. 
Продирається скрізь 

сучасні залізні завіси, 
сучасні церковні 
поділи, навіть сучасні 
дипломатичні доцільності, 
щоб говорити правду, 
піднімати голос перед 
могутніми світу цього 
на захист свого вкотре 
спливаючого кров’ю 
народу».

Предстоятель висловив 
слова вдячності, що 
сьогодні за допомогою 

(продовæення з попередньої сторінки)

(Ïродовæення на ст. 37)



Новини Церкви 

24 ëþòîãî 2019 p.  37

кіномистецтва ми 
можемо почути патріарха 
Йосифа, пережити, а 
відтак разом із ним вийти 
з кінозалу.

«Ми виходимо з великою 
надією. Патріарх 
говорив: «Лихо довго 
тривати не може». Кожній 
історичній хвилі досить 
свого лиха. Нашому 
народові, нашій Церкві, 
нашій державі, зокрема 
у 2019 році, є досить 
свого лиха», – відзначив 
Глава Церкви.

Ми часто можемо 
попадати в розпуку, 
сказав Блаженніший 
Святослав, нам 
опускаються руки, але 
громоголосий голос 

Глава УГКЦ: «Ми сьогодні є як Церква...

патріарха Йосифа каже 
нам: ваше лихо довго 
тривати не може. І саме 
з тої духовної сили до 
нас сьогодні промовляє 
глас нашого патріарха 
– етнарха, який веде нас 
своїм голосом уперед.

Цього року УГКЦ 
урочисто святкуватиме 50 
років освячення собору 
Святої Софії в Римі. «Ми 
почули фразу патріарха 
Йосифа, – відзначив 
Предстоятель, – якщо 
ви сьогодні думаєте 
про завтра, ви вже 
спізнилися, треба думати 
про 50 років наперед. 
І це здійснюється. Ми 
сьогодні з вами є як 
Церква, як народ, як 

держава саме тому, що 
50 років тому для нас 
думав, для нас жив, для 
нас терпів, вмирав і 
воскресав наш патріарх 
Йосиф».

Глава УГКЦ висловив 
слова вдячності всім тим, 
«хто дав нам можливість 
пережити цей голос, це 
світло надії і вчитися 
вже сьогодні думати про 
Україну, український 
народ, українську Церкву 
50 років наперед». «Ця 
Церква є патріаршою і 
буде патріаршою, вона 
завжди була і буде 
промотором єдності і 
Церкви, і народу. Цій 
Церкві-мучениці є що 
громоголосим голосом 

сказати urbi et orbi – 
місту, Україні і світу», 
– додав духовний лідер 
українців.

Блаженніший Святослав 
подякував також усім, хто 
працював над фільмом.

Департамент інформації 
УГКЦ

ht tp ://news .ugcc .ua/
pho t o /g l a va_ug k t s _
m i _ sogodn і _ i e _ yak_
tserkva_yak_narod_yak_
derzhava_same_tomu_
shcho_50_rokіv_tomu_
dlya_nas_zhiv_terpіv_
vm i ra v_ і _ vo s k r e sav_
p a t r і a r h _ y o s i p _
slіpiy_85311.html 

Блаæенніший Святослав: «У Центральній та 
Східній Україні є великий інтерес до УГКЦ»
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Ми бачимо тут 
позитивний “вибух” нашої 
Церкви. Особливий 
інтерес до УГКЦ 
бачимо в Центральній 
та Східній Україні. Нам 
бракує священиків, щоб 
відповісти на потреби 
людей. Про це повідомив 
Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав 
в інтерв’ю польській 
Католицькій агенції 
інформаційній. 

Предстоятель зауважив, 
УГКЦ переживає 

бурхливий розвиток як 
інституція, і потреби, 
з якими зіштовхується 
Церква, перевершують 
її можливості. Як 
приклад, Глава Церкви 
навів ситуацію з УГКЦ 
у Краматорську, у 
прифронтовій зоні. 
Краматорськ був 
окупований росіянами, 
а пізніше – звільнений 
українською армією. 
Нещодавно священика 
УГКЦ на зустрічі 
з неурядовими 
організаціями запитали, 
коли УГКЦ матиме тут 
католицьку школу.

«Він був абсолютно 
здивований, оскільки 
ніколи не займався 
освітою і прийшов до 
мене за порадою. Я був 
теж здивований, тому 
що протягом багатьох 
років працював над 
відкриттям католицької 
школи в Києві. І це не 
так просто. Тим часом 
у Краматорську люди 
хочуть католицької 
школи. Більшість людей 
не ідентифікують себе з 
Католицькою Церквою, 
але їм потрібна 
католицька школа. Вони 
хочуть іншого виховання 
дітей. Для них це надія, що 

зрештою щось зміниться. 
Тепер я маю проблему, 
що з цим робити. 
Звичайно, ми повинні 
реагувати позитивно, а й 
прагматично. Як виховати 
католицьких вчителів 
у Краматорську, щоб 
вони могли реалізувати 
модель католицької 
школи? Звідки взяти на 
це кошти?» – розповів 
Глава УГКЦ.

«Це приклади того, – 
відзначив Блаженніший 
Святослав, – як Греко-

(продовæення з попередньої сторінки)

(Ïродовæення на ст. 37)
(Ïродовæення на ст. 38)



Новини Церкви 
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Блаæенніший Святослав: «У Центральній та ...

У Києві В Михайлівському Соборі Вшанували Ïам’ять 
Загиблих Героїв Небесної Сотні

Католицька Церква 
є привабливою для 
звичайних людей і які їх 
очікування. Ми бачимо, 
що свідчення, які ми 
дали там, демонструючи 
солідарність і соціальну 
допомогу, дуже важливі 
для цього регіону. І це 
відкриває для нас нові 
виклики. Нам вже не 
вистачає священиків, 
незважаючи на високий 
рівень покликань», – 
додав духовний лідер 
українців.

Говорячи про брак 
священнослужител ів , 
Глава Церкви зауважив, 
що, зокрема у Київській 
архиєпархії, яка включає 
п’ять областей, на даний 
час не вистачає 50 
священиків.
«Таким чином, ми 
бачимо тут позитивний 
“вибух” нашої Церкви 
і інтерес, який до неї 
зростає. Особливо це 
ми бачимо в Центральній 
і Східній Україні, тому 
що в Галичині Греко-

Католицька Церква 
давно вже добре 
зарекомендувала себе», 
– сказав Предстоятель.
За його словами, 
Патріарша курія 
УГКЦ у Києві також 
потребує розвитку. 
Попит на присутність 
УГКЦ настільки великий 
у різних сферах 
суспільного життя: на 
рівні соціального та 
благодійного служіння, 
освіти та виховання, 
відносин з державою 

та іншими Церквами, на 
що необхідно відповісти, 
що це створює ситуацію, 
в якій Курія мусить 
швидко розвиватися, щоб 
реалізовувати ці завдання.

Департамент інформації 
УГКЦ

h t t p : / / n ew s . u g c c . u a /
news/ blazhennіshiy_
svyatoslav_u_tsentralnіy_ta_
shіdnіy_ukrainі_ie_velikiy_
іnteres_do_ugkts_85257.
html
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20 лютого, у 
М и х а й л і в с ь к о м у 
монастирі ПЦУ 
вшанували пам’ять 
загиблих Героїв Небесної 
Сотні. Богослужіння 
відправив Предстоятель 
Православної Церкви 
України Епіфаній. У 
заході взяли участь 
дружина Президента 
України Марина 
Порошенко, міністр 
культури України Євгеній 
Нищук та перший віце-
прем’єр-міністр України 
Степан Кубів.

Про це повідомляє 
к о р е с п о н д е н т 
Укрінформу.
Нагадаємо День 
Героїв Небесної Сотні 
відзначається щорічно 20 
лютого згідно з Указом 

Президента від 11 
лютого 2015 року «Про 
вшанування подвигу 
учасників Революції 
Гідності та увічнення 
пам’яті Героїв Небесної 
Сотні».

Саме в ці дні, п’ять років 
тому, під час Революції 
Гідності, протистояння 
між українським народом 
і тодішнім режимом 
сягнуло свого піку. 20 
лютого 2014 загинуло 
найбільше активістів 
Майдану. Наступного 
дня, 21 лютого 2014 
року, офіційна влада 
України юридично 
визнала жертвами 
загиблих мітингувальників 
Майдану. Цього ж дня 
на Майдані відбулося 
прощання із загиблими 
повстанцями, яких в 
жалобних промовах 

назвали «Небесною 
сотнею», а під час 
прощання з загиблими 
лунала жалобна пісня 
«Плине кача...», яка 
стала українським 
народним реквіємом.

Сумний список Небесної 
Сотні відкрився 22 січня 
2014 року, коли від 
вогнепальних поранень 
під час сутичок у 
центрі столиці загинули 
активісти Майдану 
Сергій Нігоян та Михайло 
Жизневський. Того ж дня 
в лісі під Києвом було 
знайдено тіло зі слідами 
тортур активіста Юрія 
Вербицького. До 18 
лютого 2014 року вже 
налічувалось 9 загиблих. 
З 18 по 20 лютого 
на Майдані загинуло 
найбільше людей – 78 
осіб, після 20 лютого – 

ще 20. Усі вони увійшли 
до меморіалу борців за 
українську Незалежність 
– до Небесної Сотні.

105 Героям Небесної 
Сотні посмертно 
присвоєно звання Герой 
України, а троє іноземців 
- громадянин Білорусі 
Михайло Жизневський, 
Грузії – Зураб Хурція і 
Давид Кіпіані, посмертно 
нагороджені орденами 
Героїв Небесної Сотні. 
Україна заплатила надто 
високу ціну за звільнення 
від диктатури і свій 
цивілізаційний вибір – 
бути частиною Європи.

https://risu.org.ua/ua/
index/al l_news/state/
n a t i o n a l _ r e l i g i o u s _
question/74786

(продовæення з попередньої сторінки)
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March 2019 - Березня 2019

Happy Birthday!

З Днем народæення!

March 3: Rev. Msgr. James Melnic
March 6: Rev. Leonid Malkov, C.S.s.R.
March 7: Rev. Walter Pasicznyk
March 12: Rev. Volodymyr Baran, C.S.s.R.
March 13: Rev. Msgr. Peter Waslo
March 19: Rev. Vasyl Vladyka
* Happy Birthday to Rev. Mykola Bychok,
C.Ss.R., his birthday was February 13. 

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

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

Congratulations on your 
Anniversary of Priesthood!

Вітаємо з Річницею Священства!

March 5: V. Rev. Archmandrite Joseph Lee
 (49th Anniversary)
March 14: Rev. Vasyl Vladyka
 (27th Anniversary)
March 20: Rev. Mykola Ivanov
 (14th Anniversary)
March 24: Rev. Deacon Paul Makar
 (32nd Anniversary)
March 30: Very Rev. Archpr. David Clooney
 (55th Anniversary)
March 31: Rev. John Wysochansky
(62nd Anniversary)

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

Нехай Бог Обдарує Багатьма 
Благословенними Роками Слуæіння в 
Господньому Винограднику!


