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Пожертвуйте з глибини свого серця на Введення на Служіння  
Архиєпископа Бориса Ґудзяка 

 
Слава Ісусу Христу! 
 
 Українська Католицька громада в Сполучених Штатах радіє новині про призначення 18 
лютого 2019 р. Папою Франциском нового Митрополита-Архиєпископа для Філадельфійської 
Архиєпархії.  
 
 Народжений у місті Сиракюзи, штату Ню Йорк, Єпископ Борис Ґудзяк буде офіційно  
інтронізований на Престіл в Українській Католицькій Катедрі Непорочного Зачаття в Філадельфії, 
Пенс., у вівторок, 4 червня 2019 р. Ми сердечно запрошуємо вас приєднатися до нас в молитві, 
єднанні та спілкуванні, яке охопить єпископів, духовенство, монашество та вірних як братів і сестер 
в Христі.  
 
 Я звертаюся до вас сьогодні з проханням помогти нам зібрати кошти для покриття видатків 
щодо інтронізації   Архиєпископа Бориса.  Запланована восьмиденна програма інтронізації - це 
вияв подяки Всевишньому за поставлення в нашій Архиєпархії нового духовного пастиря.  Ця 
програма називається «Серце до Серця», і проходитиме вона у Філадельфії, Пенс., та Вашінгтоні, 
ОК, з 2-го по 9-те червня 2019 р.  Програма в Архиєпархії покликана духовно надихнути учасників 
своєю тривалістю та насиченістю: 
 

- Молитва за Сходження Святого Духа для укріплення наших взаємин з Богом і нашими 
ближніми – «Серце до Серця»; 

- Підтримка й плекання відносин з Архиєпархією та Митрополією, з Філадельфійською 
Архидієцезією, американцями українського походження, і з місцевою громадою, з нашими 
братами і сестрами з інших єпархій, країн, віросповідань та Церков; 

-  Залучення до програми «Серце до Серця» молоді, надання їй центрального місця в нашій 
церковній місії. Визнання багатої спадщини наших попередників і передача її, у розвитку, 
новим поколінням.    
 

Ми сподіваємося, що інтронізація 4 червня буде транслюватися телебаченням на каналі EWTN 
та в Україні.  Це буде чудово, якщо ми зможемо розділити цю історичну подію з людьми і 
молоддю в усьому світі!  Цим записом і трансляцією ми сподіваємося виконати нашу місію 



євангелізації через проповідь Слова Божого, через символізм та багатство нашого 
Візантійського обряду.   
 
 Ще один запланований захід – це  День молоді в суботу, 8 червня, в Українській 
Католицькій Катедрі Непорочного Зачаття в Філадельфії.  Ми запрошуємо молодь з 
Філадельфійської Архиєпархії, а також з сусідніх єпархій приєднатися до нас в молитві та 
розвагах!  
 
 Інтронізація, День молоді, та інші громадо-утворюючі заходи завжди є коштовними.  Ми 
просимо вас з глибини свого серця уділити посильну пожертву Філадельфійській Архиєпархії 
на інавгурацію служіння нового Архиєпископа Бориса Ґудзяка.  
 

 Просимо вас звернутися до лінку, щоб електронно скласти пожертву на ціль «Серце до 
Серця»: www.ukrarcheparchy.us/donate.  

 Або ви можете виписати чек на “Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia” та 
надіслати на адресу канцеларії: 810 N. Franklin Street, Philadelphia, PA, 19123, з позначкою – 
на інтронізацію.  
 

 Ваша пожертва допоможе нам в організації цього історичного святкування початку нової і 
захоплюючої подорожі в Українській Католицькій Церкві Америки. 
 
З глибини свого серця наперед дякую вам за вашу жертовність.  Нехай Господь благословить 
вас нині і повсякчас! 
 
Відданий вам в Христі, 

 
+Андрій Рабій 
Апостольський Адміністратор Філадельфійської Архиєпархії 
Координатор приготування програми інавгурації «Серце до Серця» 

 
       AP/oak 
 
     P.S.: Усі, хто хоче приїхати на Інтронізацію просимо ласкаво зареєструватися через      
           заповнення електронної форми на сайті coradcor.us.  

http://www.ukrarcheparchy.us/donate
http://coradcor.us/

