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Архиєпископ-митрополит Борис Ґудзяк офіційно 
очолив Філадельфійську митрополію УГКЦ

4 чåðâня 2019 p. 

Оô³ц³йнà цåðåмîн³я 
³нòðîн³зàц³ї нîâîгî 
à ð х и є п и ñ ê î п à 
м и ò ð î п î л и ò à 
Ф ³ лà дåл ьô ³ й ñ ь êî г î 
УГКЦ Бîðиñà Ґудзяêà 
â³дбулàñя 4 чåðâня у 
êàòåдð³ Нåпîðîчнîгî 
Зàчàòòя у Ф³лàдåльô³ї 
зà учàñòю 50 єпиñêîп³â 
з³ Ñх³дних Кàòîлицьêих, 
Римî-Кàòîлицьêîї òà 
Уêðàїнñьêîї Кàòîлицьêîї 
Цåðêîâ, пîнàд ñîòн³ 
ñâящåниê³â òà члåн³â 
мîнàших чин³â. 
Влàдиêà Бîðиñ ñòàâ 
ñьîмим àðхиєпиñêîпîм 
³ миòðîпîлиòîм 
Ф ³ л à д å л ь ô ³ й ñ ь ê î ї 
миòðîпîл³ї УГКЦ.

Глàâà УГКЦ Пàòð³àðх 
Ñâяòîñлàâ òà 
Апîñòîльñьêий Нунц³й 
â ÑША Кð³ñòîôåð П’єð 
îчîлили Л³òуðг³ю з 
чинîм ³нòðîн³зàц³ї.
Нунц³й Кðиñòîôåð 
П’єð â³д ³мåн³ Пàпи 
Фðàнциñêà зàчиòàâ 
Дåêðåò пðî пðизнàчåння 
à ð х и є п и ñ ê î п à –
миòðîпîлиòà Бîðиñà 
Ґудзяêà îч³льниêîм 
Ф ³ л à д å л ь ô ³ й ñ ь ê î ї 
миòðîпîл³ї УГКЦ ³ 
âðучиâ буллу.

Архиєпископ Борис Ґудзяк показує вірним Папську буллу 
(ôîòî: П. Б³лий)

 «Пàпà âиñîêî îц³нює 
âàш âчåний ñòуп³нь ³ 
â³ддàн³ñòь ñлуж³нню 
УГКЦ. Вàшå знàння 
³ñòîð³ї òà âàшà 
пðиñâяòà ñлуж³нню дàє 
нàм âпåâнåн³ñòь, щî Ви 
пðîâàдиòимåòå Цåðêâу 
шляхîм пðимиðåння ³ 
пîðîзум³ння», - йшлîñя 
у âàòиêàнñьêîму 
дîêумåнò³.

Ñåêðåòàð Ñинîду 

єпиñêîп³â УГКЦ âлàдиêà 
Бîгдàн Дзюðàх зàчиòàâ 
Дåêðåò Глàâи УГКЦ пðî 
пðîгîлîшåння âлàдиêи 
Бîðиñà àðхиєпиñêîпм-
м и ò ð î п î л и ò î м 
Ф³лàдåльô³йñьêим УГКЦ.
Н î â î п ð и з н à ч å н и й 
миòðîпîлиò Бîðиñ 
пðîгîлîñиâ «³ñпиò â³ðи», 
пðîмîâиâши мîлиòâу 
«В³ðую». Глàâà УГКЦ 
âигîлîñиâ мîлиòâу 
зà уñп³шнå ñлуж³ння 

нîâîгî îч³льниêà УГКЦ 
â ÑША òà  âðучиâ йîму 
миòðîпîличий жåзл – 
ñимâîл  упðàâл³ння.

Зâåðòàючиñь дî 
миòðîпîлиòà  Бîðиñà 
нà уðîчиñò³й Л³òуðг³ї 
³нòðîн³зàц³ї, Глàâà 
УГКЦ нàгîлîñиâ, щî 
â³ðн³ ÑША îч³êуюòь 
â³д Цåðêâи îнîâлåння, 

Вівторок, 4 червня - Інтронізація

(Продовæення на ст. 3)
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â³дðîджåння òà 
ñâ³дîцòâà â³ðи: «Ви 
мàєòå нàâчиòи людåй 
â³ðи â Бîгà, âил³êуâàòи 
â³д ðàни нåâ³ðñòâà. 
Пåðåîð³єнòуйòå людåй 
з ð³зних êульòуð òà 
ñåðåдîâищ у нàпðямêу 
дî Бîгà, нàâч³òь їх буòи 
ñîбîю. Пîâåðн³òь нàшу 
Цåðêâу у ÑША â ñåðцå 
уêðàїнñьêîї гðîмàди, 
нàâåðн³òь жиâîгî Бîгà â 
ñåðцå ñучàñнîї людини. 
Оч³êуємî îнîâлåння 
нàшîї Цåðêâи â ÑША, 
îñучàñнåння нàших 
цåðêîâних ñòðуêòуð, 
â³дðîджåння м³ñ³йнîñò³ 
Цåðêâи, â³днàйд³òь 
уñ³х òих, хòî пîòðåбує 
Цåðêâи. Оч³êуємî 
ñîпðичàñòя з нàшîю 
Цåðêâîю-мàò³ð’ю â 
Уêðàїн³ ³ ñâ³ò³».

Гðåêî-êàòîлиê³â у ÑША 
Пàòð³àðх Ñâяòîñлàâ 
зàêлиêàâ «â³дêðиòиñя 
дî д³й Ñâяòîгî Духà, 
пðийняòи âлàдиêу òà йòи 
зà ним».
«У ñâîбîд³ òà миð³ 
â³ддàюñя цьîму 
п ð и з н à ч å н н ю . 
Щиðî бàжàю 
ñлужиòи ñп³âбðàòàм 
у єпиñêîпñòâ³, 
д у х î â å н ñ ò â у , 
мîнàшåñòâу òà â³ðним 
Ф ³ л à д å л ь ô ³ й ñ ь ê î ї 
миòðîпîл³ї. У 58 ðîê³â 
пîчинàòи нîâå жиòòя 
- цå âåлиêий Бîжий 
дàð ³ ñâящåнний 

пðиâ³лåй. Я бàжàю 
пðîâàдиòи àðхиєпàðх³ю 
³ миòðîпîл³ю, 
ñлухàючи. Цå зåмля, 
нà яê³й я нàðîдиâñя, 
дå буâ îхðåщåний, дå 
пîхîâàн³ мîї бàòьêи. 
В³ðю, щî Гîñпîдь, 
яêий гîлîñîм Цåðêâи 
мåнå êличå дî нîâîгî 
ñлуж³ння, пðîâàдиòимå 
³ мåнå, ³ дîâ³ðåних 
мåн³ людåй, яêим я 
хîчу буòи нàñàмпåðåд 
бðàòîм, бàòьêîм ³ 
душпàñòиðåм. Мåн³ 
òðåбà бàгàòî âчиòиñя”, 
-  ñêàзàâ миòðîпîлиò 
Бîðиñ нàпåðåдîдн³ 
³нòðîн³зàц³ї.

З нàгîди ц³єї 
³нòðîн³зàц³ї â³д 2 дî 9 
чåðâня у Ф³лàдåльô³ї 
òà Вàшингòîн³ 
â³дбуâàюòьñя ñâяòêîâ³ 
уðîчиñòîñò³ п³д гàñлîм 
«В³д Ñåðця дî Ñåðця». 
Цå гàñлî зàпðîпîнуâàâ 
âлàдиêà Бîðиñ, щîб 
«òàê ми ñп³лêуâàлиñя, 
òàê жили ³ ñâ³дчили пðî 
Бîгà».

«Я ðîзум³ю, щî будуòь 
п³дйîми ³ упàдêи, 
ñпðийняòòя ³ нåпðийняòò³. 
Алå я пåðåêîнàний, щî 
êîли òи любиш людåй, 
êîли òи â³дðиòий ³ 
щиðий, êîли є ðîзмîâà 
«â³д ñåðця дî ñåðця», 
òî Гîñпîдь пðàцює ³ 
люди â³дêðиâàюòьñя», - 
нàгîлîñиâ миòðîпîлиò 

Бîðиñ.

Нàгàдàємî, îô³ц³йний 
Вàòиêàн 18 люòîгî 
пîâ³дîмиâ пðî òå, 
щî Пàпà Фðàнциñê 
пðизнàчиâ âлàдиêу 
Бîðиñà Ґудзяêà 
à ð х и є п и ñ ê î п î м -
м и ò ð î п î л и ò î м 
Ф³лàдåльô³йñьêим УГКЦ 
â ÑША, пåðåн³ñши йîгî 
з Пàðизьêîї єпàðх³ї 
ñâяòîгî Вîлîдимиðà 
Вåлиêîгî.

Ф ³ л à д å л ь ô ³ й ñ ь ê à 
àðхиєпàðх³я УГКЦ â 
ÑША булà âàêàнòнîю 
â³дòîд³, яê 16 êâ³òня 2018 
ðîêу Пàпà Фðàнциñê 
пðийняâ зðåчåння 
з уðяду òîд³шньîгî 
àðхиєпиñêîпà ³ 
миòðîпîлиòà âлàдиêи 
Ñòåôàнà Ñîðîêи.

Іñòîð³я Ф³лàдåльô³йñьêîї 
миòðîпîл³ї ñягàє 1914 
ðîêу, êîли Пàпà П³й X 
ñòâîðиâ îðдинàð³àò для 
â³ðних ñх³днîгî îбðяду 
³ пðизнàчиâ âлàдиêу 
Ñîòåðà Оðòинñьêîгî 
îðдинàð³єм. Пåðшà ж 
пàðàô³я нà òåðиòîð³ї 
àðхиєпàðх³ї â Шåнàндîà 
булà зàñнîâàнà у 
1884 ðîц³. 1924 ðîêу 
îðдинàð³àò п³днåñли 
дî ñòàòуñу åêзàðхàòу, 
à 1950 åêзàðхàò - дî 
ñòàòуñу àðхиєпàðх³ї.

Ñ ь î г î д н ³ 

Архиєпископ-митрополит Борис Ґудзяк офіційно 
очолив Філадельфійську митрополію УГКЦ

Ф ³ л à д å л ь ô ³ й ñ ь ê à 
Аðхиєпàðх³я УГКЦ 
нàðàхîâує 13 000 
â³ðних, 62 пàðàô³ї, 2 
м³ñ³ї â шòàò³ Дåлàâåð, 
â ñх³дн³й Пåнñильâàн³ї, 
Оêðуз³ Кîлумб³я, 
Мåð³лåнд³, Нью-Джåðñ³ 
òà В³ðджин³ї.  Інш³ єпàðх³ї 
у ñêлàд³ Миòðîпîл³ї – 
Ñòåмôîðдñьêà, Кîнн.; 
ñâ. Миêîлàя â Ч³êàгî, 
Іл.; ñâ. Йîñàôàòà â 
Пàðм³, Ог. 

Біографія:
Влàдиêà Бîðиñ Ґудзяê 
нàðîдиâñя 24 лиñòîпàдà 
1960 ð. â Ñиðàêюзàх, 
Н. Й., â ðîдин³ 
åм³гðàнò³â з Уêðàїни. 
1980 ðîêу îòðимàâ 
Бàêàлàâðàò з ô³лîñîô³ї 
òà б³îлîг³ї Ун³âåðñиòåòу 
â Ñиðàêюзàх.  1983 
ðîêу - бàêàлàâðàò з 
бîгîñлîâ’я â Пàпñьêîму 
Ун³âåðñиòåò³ Уðбàн³àнà. 
26 лиñòîпàдà 1998 
ð. îòðимàâ єðåйñьê³ 
ñâячåння.

1992 ðîêу зàхиñòиâ 
дîêòîðàò з³ ñлîâ’янñьêîї 
òà â³зàнò³йñьêîї 
³ñòîð³ї êульòуðи 
у Гàðâàðдñьêîму 
Ун³âåðñиòåò³. 1995 ðîêу 
îòðимàâ л³цåнц³àò з³ 
Ñх³днîгî хðиñòиянñòâà 
â³д Пàпñьêîгî Ñх³днîгî 
Інñòиòуòу. 1992 ðîêу 
пåðåїхàâ дî Льâîâà,  

(продовæення з попередньо¿ сторінки)

(Продовæення на ст. 3) (Продовæення на ст. 4)
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дå îðгàн³зуâàâ ³ 
îчîлиâ Інñòиòуòîм 
³ñòîð³ї Цåðêâи. 1993 
ðîêу пðизнàчåний 
Гîлîâîю êîм³ñ³ї з 
â³днîâлåння Льâ³âñьêîї 
Бîгîñлîâñьêîї Аêàдåм³ї. 
З 1995 пî 2000 ðð. - 
â³цå-ðåêòîð Льâ³âñьêîї 
Б î г î ñ л î â ñ ь ê î ї 
Аêàдåм³ї, п³зн³шå, з 
2000 пî 2002 ðð.  – 
ðåêòîð Уêðàїнñьêîгî 

Архиєпископ-митрополит Борис Ґудзяк офіційно 
очолив Філадельфійську митрополію УГКЦ

ê à ò î л и ц ь ê î г î 
ун³âåðñиòåòу (â³дêðиòîгî 
нà бàз³ Аêàдåм³ї), à 
2013 ðîêу îбðàний 
Пðåзидåнòîм цьîгî 
нàâчàльнîгî зàêлàду.

21 липня 2012 ð. âлàдиêà 
Бîðиñ пðîгîлîшåний 
Пàпîю Вåнåдиêòîм XVI 
нîâим єпиñêîпîм УГКЦ 
для â³ðних Фðàнц³ї, 
Бåльг³ї, Н³дåðлàнд³â, 

Л ю ê ñ å м б у ð г у 
òà Шâåйцàð³ї й 
ðуêîпîлîжåний у ñàн 
єпиñêîпà 2 гðудня 
2012 ð. 19 ñ³чня 2013 
ð. Пàпà Вåнåдиêò XVI 
п³дняâ Апîñòîльñьêий 
Еêзàðхàò для уêðàїнц³â 
Фðàнц³ї, Бåнåлюêñу 
òà Шâåйцàð³ї дî ð³âня 
пîâнîї Апîñòîльñьêîї 
єпàðх³ї ñâ. Вîлîдимиðà 
â Пàðиж³.

4 чåðâня îô³ц³йнî 
ñòàâ Миòðîпîлиòîм 
А ð х и є п и ñ ê î п î м 
Ф³лàдåльô³йñьêим УГКЦ.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
catholics/ugcc/76011

(продовæення з попередньо¿ сторінки)
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Videos from“The Way” 
from everyday of “Heart to Heart” Week 

(Video Playlist of 21 videos)

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2XoWg67vU2wlyM7ABMRmhpPf8mdo_i5p

--------------------------------------------------------

Videos from Zhyve TV
Живе Телебачення

Pentecost 
Бîжåñòâåннà Л³òуðг³я з ñîбîðу Нåпîðîчнîгî Зàчàòòя у Ф³лàдåльô³ї

https://youtu.be/hUoY0rutGU4

Monday Vespers 
Вåлиêà âåч³ðня з Лиò³єю з ñîбîðу Нåпîðîчнîгî Зàчàòòя у Ф³лàдåльô³ї

https://youtu.be/5osCklr3k84

Washington Conference
https://youtu.be/fZxv6ygADM4

Interview in Washington
«Ми пîòðåбуємî щиðîгî ñп³лêуâàння з Бîгîм ³ ближн³ми», — миòðîпîлиò Бîðиñ Ґудзяê

https://youtu.be/uvKWQsm35Rs

Enthronement
Чин ³нòðîн³зàц³ї âлàдиêи Бîðиñà Ґудзяêà

https://youtu.be/l23ZP1Pdsmg

Metropolitan Gudziak’s speech at Enthronement
Пðîпîâ³дь âлàдиêи Бîðиñà Ґудзяêà у Ф³лàдåльô³ї

https://youtu.be/YKw2d8h5PS8

His Beatitude Sviatoslav’s Homily at the Enthronement
https://youtu.be/de0lA7yG2NY

Enthronement Hierarchical Divine Liturgy
Аðхиєðåйñьêà Бîжåñòâåннà Л³òуðг³я з Чинîм ³нòðîн³зàц³ї âлàдиêи Бîðиñà Ґудзяêà

https://youtu.be/VjVbgybtb8Q

“From Heart to Heart” Videos from “The Way” and “Zhvye TV” 

Відео “From Heart to Heart”
Íîâèíè Àðõ³ºïàðõ³¿
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Архиєпископ-емерит Стефан Сорока відправляє недільну 
Боæественну літургію в Катедрі, 2 червня 2019 р. 

Кàòåдðàльний хîð ³ хîð УКУ (ôîòî: Òåðåña Ñ³âàê)

Неділя, 2 червня - Божественна Літургія
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УНІКАЛЬНА ВИСТАВКА ІКОН НА ДОЩЕЧКАХ ВІД ЯЩИКІВ З 
БОЄПРИПАСАМИ ПРЕДСТАВЛЕНА В ГОЛОВНОМУ ХРАМІ УГКЦ У США

2 чåðâня 2019 p.

«Іêîни нà дîщåчêàх â³д 
ящиê³â з бîєпðипàñàми» 
– òàêà ун³êàльнà 
âиñòàâêà  â³дêðилàñя 
2 чåðâня â уêðàїнñьê³й 
г ð å ê î - ê à ò î л и ц ь ê ³ й 
êàòåдð³ Нåпîðîчнîгî 
Зàчàòòя у Ф³лàдåльô³ї. 

Еêñпîзиц³я, яêà 
òðиâàòимå 2-9  чåðâня, 
є îдним ³з бàгàòьîх 
³нàâгуðàц³йних зàхîд³â з 
нàгîди пîчàòêу ñлуж³ння 
нîâîгî Миòðîпîлиòà-
А ð х и є п и ñ ê î п à 
Ф ³ лà дåл ьô ³ й ñ ь êî г î 
УГКЦ Бîðиñà Ґудзяêà, 
яêий будå âîзâåдåний 
нà пðåñò³л 4 чåðâня.

Зà ñлîâàми ³н³ц³àòîðà 
âиñòàâêи Гåннàд³я 
Дðузåнêà, пðåдñòàâлåн³ 
³êîни нàпиñàн³ нà 
дîщåчêàх â³д ящиê³â 
з бîєпðипàñàми, 
пðиâåзåних ³з зîни 
бîйîâих д³й нà Ñхîд³ 
Уêðàїни, дå п’яòь 
ðîê³â òðиâàє â³йнà з 
Рîñ³єю, яêà п³дòðимує 
ñåпàðàòиñò³â.

Гîлîâнîю ³дåєю 
нàпиñàння ³êîн нà 
цих дîщåчêàх є 
òðàнñôîðмàц³я ñмåðò³ 
(яêу ñимâîл³зуюòь 
ящиêи â³д збðîї) â  

Неділя, 2 червня - Ікон

(ôîòî: Òåðåña Ñ³âàê)

жиòòя (òðàдиц³йний 
ñимâîл³зм ³êîни â 
уêðàїнñьê³й êульòуð³).  
Ця пåðåмîгà жиòòя нàд 
ñмåðòю â³дбуâàєòьñя нå 
лишå нà îбðàзнîму й 
ñимâîл³чнîму ð³âнях,  
àлå й нà ðåàльнîму, 
чåðåз ц³ ³êîни нà 
дîщåчêàх.

«Ц³єю âиñòàâêîю хîчåмî 
пåðåдàòи ñучàñну 
òðàгåд³ю Уêðàїни, яêà 
âжå òðиâàє шîñòий 
ð³ê пîñп³ль, — ñêàзàâ 
нà â³дêðиòò³ âиñòàâêи 
Г.Дðузåнêî. — Люди 
нå хîчуòь жиòи â³йнîю, 
бî цå òðàгåд³я, б³ль, 
пîн³âåчåн³ дîл³. Ц³ ³êîни 
– цå пîдîлàння ñмåðò³. 
Ц³ ящиêи з³ збðîї, яê³ 
пî ñуò³ нåñуòь ñмåðòь, 
âîднîчàñ нàгàдуюòь, 
щî ми бîðåмîñя зà 
нåзàлåжн³ñòь Уêðàїни, 
щî уêðàїнц³ âîююòь 
зà òå, щîб âижили 
люди, бî людинà — 
цå Бîжå ñòâîð³ння. 
Òå, щî нåñå ñмåðòь, 
пåðåòâîðюючиñòь â 
³êîну, нåñå âîñêðåñ³ння, 
пîдîлàння ñмåðò³. 
Ñимâîл ñмåðò³ 
пåðåòâîðюєòьñя у 
ñимâîл жиòòя: «Хðиñòîñ 
âîñðåñ — âîñêðåñнå 
Уêðàїнà».

Цåй миñòåцьêий пðîєêò 

êиїâñьêих худîжниê³â 
Ñîô³ї Аòлàнòîâîї òà 
Олåêñàндðà Климåнêà: 
«Купи ³êîну – âðяòуй 
жиòòя» – ñпðямîâàний 
нà п³дòðимêу Пåðшîгî 
д î б ð î â î л ь ч î г î 
мîб³льнîгî шпиòàлю 
³м. Миêîли Пиðîгîâà, 
нåдåðжàâнîгî пðîєêòу, 
â яêîму бåðуòь учàñòь 
циâ³льн³ л³êàð³, щî 
нàдàюòь мåдичну 
дîпîмîгу яê â³йñьêîâим, 
òàê ³ циâ³льним 
гðîмàдянàм â зîн³ 
бîйîâих д³й нà Ñхîд³ 
Уêðàїни.

Виñòàâêà ³êîн булà 
пðåдñòàâлåнà â 
бàгàòьîх м³ñцях: Гààз³, 
Анòâåðпåн³, Бåðл³н³, 
Фðàнêôуðò³, Мюнхåн³, 

Гàннîâåð³, Лåйпцигу, 
Бîнн³, Кåльн³, Вàðшàâ³, 
В³дн³, Любл³н³, Пðàз³, 
Рим³, М³лàн³, â Кàòàн³ї 
òà Ñицил³ї, Лîñ-
Анджåлåñ³, Едмîнòîн³, 
В³нн³пåз³, Òîðîнòî òà 
â уêðàїнñьêих м³ñòàх – 
Києâ³, Льâîâ³, Луцьêу, 
Мàð³упîл³, Дн³пð³, 
Кàм’янñьêîму òà 
Пîêðîâñьêу.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
catholics/ugcc/76028
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Дîпîâ³дь Джîðджà 
Вàйгåля, êàòîлицьêîгî 
бîгîñлîâà, ô³лîñîôà, 
б³бл³îгðàôà ñâяòîгî 
Пàпи Іâàнà Пàâлà ІІ, 
ñòàðшîгî ñп³âðîб³òниêà 
Цåнòðу åòиêи ³ ñуñп³льнîї 
пîл³òиêи у Вàшингòîн³ 
(ÑША), àâòîðà близьêî 
20 êнижîê, îднîгî 
³з нàйâ³дîм³ших 
àмåðиêàнñьêих åêñпåðò³â 
³з пðîблåм зâ’язêу 
ðåл³г³ї ³з ñуñп³льним 
жиòòям, âигîлîшåнà у 
Ф³лàдåльô³ї 2 чåðâня 
2019 ðîêу п³д чàñ Òижня 
мîлиòâи, ñâяòêуâàння, 
єднîñò³ òà м³ñ³ї «В³д 
ñåðця дî ñåðця» з 
нàгîди ³нòðîн³зàц³ї 
ñьîмîгî àðхиєпиñêîпà 
³ миòðîпîлиòà 
Ф ³ л à д å л ьô ³ й ñ ь ê î г î 
Бîðиñà Ґудзяêà.

Вàшå пðåîñâящåнñòâî,
âàш³ âиñîêîдîñòîйнîñò³,
дîðîг³ бðàòи ³ ñåñòðи âî 
Хðиñò³, дîðîг³ дðуз³!

Вåлиêîю чåñòю ³ âåлиêîю 
пðиємн³ñòю для мåнå 
ñòàлî зàпðîшåння âзяòи 
учàñòь у â³дзнàчåнн³ 
³нòðîн³зàц³ї йîгî 
пðåîñâящåнñòâà Бîðиñà 
Ґудзяêà яê миòðîпîлиòà 
Ф³лàдåльô³ї. Ми 

пîзнàйîмилиñя з 
миòðîпîлиòîм Бîðиñîм 
пîнàд òðидцяòь ðîê³â 
òîму â îбñòàâинàх, 
щî òîд³ здàâàлиñя 
âипàдêîâими, àлå, яê ми 
пîò³м îбîє уñâ³дîмили, 
мàбуòь-òàêи були д³лîм 
пðîâид³ння: нàшà 
дðужбà, щî зàâ’язàлàñя 
нà хðåñòинàх диòини 
ñп³льнîгî знàйîмîгî, 
згîдîм пåðåðîñлà у 
òðиâàлу òà ð³знîплàнîâу 
ñп³âпðàцю для Хðиñòà 
³ Йîгî єдинîї Цåðêâи. 
Пîд³люñя лишå îдним 
ñпîгàдîм: ñàмå мåн³ 
âипàлà пðиємн³ñòь п³д 
чàñ îдн³єї âåчåð³ 1999 
ðîêу âðучиòи п³дпиñàний 
пðим³ðниê пðàц³ 
òîд³ щå îòця Бîðиñà 
«Кðизà ³ ðåôîðмà: 
Киїâñьêà миòðîпîл³я, 
Ц à ð г î ð î д ñ ь ê и й 
пàðòð³àðхàò ³ гåнåзà 
Бåðåñòåйñьêîї ун³ї» Пàп³ 
Іâàну Пàâлу II; ³ я б³льш 
н³ж âпåâнåний, щî цåй 
âåлиêий ñâяòий, яêий 
любиâ êнижêи ³ любиâ 
Уêðàїну, пîчàâ чиòàòи її 
щå òîгî ж âåчîðà!

Я глибîêî зâîðушåний 
òим, щî Ф³лàдåльô³йñьêà 
àðхиєпàðх³я Уêðàїнñьêîї 
Г ð å ê î - К à ò î л и ц ь ê î ї 
Цåðêâи зàпðîñилà мåнå, 
êàòîлиêà лàòинñьêîгî 

îбðяду, дîлучиòиñя дî 
уðîчиñòîñòåй цьîгî 
òижня, щîб âиñòупиòи з 
дîпîâ³ддю «Ñâ³дчåння у 
дâàдцяòîму ñòîл³òò³, м³ñ³я 
â дâàдцяòь пåðшîму: 
ñх³дн³ êàòîлицьê³ Цåðêâи 
³ âñåлåнñьêà Цåðêâà». 
Мîя пðиñуòн³ñòь òуò — 
цå знàê бðàòåðñòâà òà 
ñîл³дàðнîñò³, âлàñòиâîгî 
єдин³й, ñâяò³й, ñîбîðн³й 
àпîñòîльñьê³й Цåðêâ³, 
яêà òåпåð â³льнî дихàє 
ñâîїми îбîмà лåгåнями 
— «лàòинñьêîю» ³ 
«гðåцьêîю». І хòîзнà, чи 
цå нå знàê пðимиðåння 
òà пðîщåння м³ж âàми, 
ô³лàдåльô³йцями, ³ мнîю, 
уðîджåнцåм Бàлòимîðà, 
яêий у 1983 ðîц³ â ³гðàх 
Ñâ³òîâîї ñåð³ї âбîл³âàâ 

зà ñâîїх «Оð³îлз» пðîòи 
âàших «Ф³лл³з»!

Кîли йдåòьñя пðî 
ñâ³дчåння ñх³дних 
êàòîлиê³â у XX ñòîл³òò³, 
зîêðåмà пðî ñâ³дчåння 
Уêðàїнñьêîї Гðåêî-
Кàòîлицьêîї Цåðêâи, 
нàм, пðиðîднî, 
пåðåдуñ³м ñпàдàюòь нà 
думêу ò³ âåлиê³ люди, 
яê³ нåпîхиòнî âиñòîяли 
у ñâîїй êàòîлицьê³й 
àпîñòîльñьê³й â³ð³ ³ ñåðåд 
гîлîду òà êðîâîпðîлиòòя 
Дðугîї ñâ³òîâîї â³йни, 
³ зà пîдàльших 
п å ð å ñ л ³ д у â à н ь 
êîмун³ñòичнîю âлàдîю. 

Неділя, 2 червня - Лекція
Джордж Вайгель

Митрополит  Борис Ґудзяк дарує ікону св. 
Юрія пану Дæордæ Вайгель (ôîòî: Ò. Б³лий)

(Продовæення на ст. 9)
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Нàм ñпàдàюòь нà думêу 
уêðàїнñьê³ нîâîмучåниêи, 
щî їх бåàòиô³êуâàâ Іâàн 
Пàâлî II п³д чàñ ñâîгî 
душпàñòиðñьêîгî â³зиòу 
дî Уêðàїни 2001 ðîêу; 
нàм ñпàдàюòь нà думêу 
чиñлåнн³ мучåниêи, 
чиїх ³мåн нåмàє â 
цåðêîâнîму êàлåндàð³, 
àлå яê³, îднàê, «îбмили 
îдåж³ ñâîї, ³ âиб³лили їх 
у êðîâ³ Агнця» (Од. 7:14), 
³ òåпåð â³чнî цàðююòь 
³з Ним. Нàм ñпàдàє 
нà думêу ñлугà Бîжий 
Андðåй Шåпòицьêий, 
зà чию яêнàйшâидшу 
бåàòиô³êàц³ю ми 
мîлимîñя. Ми 
пðигàдуємî ñлугу Бîжîгî 
Йîñиôà Ñл³пîгî, чиє 
ñâ³дчåння â ñòàл³нñьêих 
êîнцòàбîðàх нàдихнулî 
à â ñ ò ð à л ³ й ñ ь ê î г î 
пиñьмåнниêà Мîðð³ñà 
Вåñòà нà âигàдàний — 
à мîжå, й пðîðîчий 
— îбðàз Пàпи-
уêðàїнця â ðîмàн³ 
«Чåðåâиêи ðибàлêи». 
У ñâîїй пðîмîâ³ нà 
âипуñêних уðîчиñòîñòях 
â Уêðàїнñьêîму 
ê à ò î л и ц ь ê î м у 
ун³âåðñиòåò³ 2013 ðîêу 
я зàêлиêàâ âипуñêниê³â 
нå зðàдиòи мучåниê³â, 
чия жåðòâà зàêлàлà òîй 
ôундàмåнò, нà яêîму 
пîñòàâ УКУ. Цåй зàêлиê 
ð³âнîю м³ðîю ñòîñуєòьñя 
âñ³х уêðàїнñьêих гðåêî-
êàòîлиê³â, чи òî â 
Уêðàїн³, чи òî â д³àñпîð³; 
â³н ñòîñуєòьñя êîжнîгî 

Свідчення у ХХ столітті і місія в ХХІ столітті...

êàòîлиêà, нåзàлåжнî â³д 
îбðяду.

Бîгîñлîâ ê³нця II — 
пîчàòêу III ñòîл³òòя 
з П³âн³чнîї Аôðиêи 
Òåðòул³àн — пåðший 
âåлиêий хðиñòиянñьêий 
миñлиòåль, щî пиñàâ 
лàòинîю, — ñêàзàâ 
у ñâîєму òâîð³ 
«Апîлîгåòиê»: «Plures 
efficimur, quoties metimur 
a vobis; semen est sanguis 
christianorum» [«Щî 
б³льшå âи ñêîñили нàñ, 
òî б³льшå нàñ ñòàє; êðîâ 
хðиñòиян — цå нàñ³ння»]. 
Бàгàòî êàòîлиê³â нà 
Ñхîд³ й нà Зàхîд³, пî âñ³х 
êîнòинåнòàх зàñâ³дчили 
у XX ñòîл³òò³ ³ñòинн³ñòь 
Òåðòул³àнîâîгî âиñлîâу, 
щî êðîâ мучåниê³â — 
цå нàñ³ння Цåðêâи; 
àлå Уêðàїнñьêà Гðåêî-
Кàòîлицьêà Цåðêâà 
ñêлàлà цьîму îñîблиâî 
âðàжàючå ñâ³дчåння.
І âñå ж âåдучи мîâу пðî 
ñâ³дчåння Уêðàїнñьêîї 
Г ð å ê î - К à ò î л и ц ь ê î ї 
Цåðêâи у XX ñòîл³òò³, 
мàємî пàм’яòàòи 
нå ò³льêи пðî êðîâ 
мучåниê³â: йдåòьñя пðî 
Цåðêâу, яêà ñòàлà 
пðиòулêîм нàц³îнàльнîї 
³ д å н ò и ч н î ñ ò ³ , 
нàц³îнàльнîї пàм’яò³, 
нàц³îнàльнîї êульòуðи 
â чàñи, êîли злîâмиñн³ 
ñили нàмàгàлиñя 
âиêðåñлиòи ñàмå ñлîâî 
«Уêðàїнà» з³ ñлîâниêà 
людñòâà. Ми пàм’яòàємî, 

яê миòðîпîлиò Бîðиñ 
з³ ñâîєю бåзñòðàшнîю 
âàòàгîю зд³йñниâ мð³ю 
Андðåя Шåпòицьêîгî ³ 
Йîñиôà Ñл³пîгî: ñòâîðиâ 
â Уêðàїн³ êàòîлицьêий 
âищий зàêлàд îñâ³òи 
— ун³âåðñиòåò, щî 
п î г л и б л ю â à ò и м å 
òà пîшиðюâàòимå 
êульòуðу, для плåêàння 
òà збåðåжåння яêîї 
ñò³льêи зðîбиâ, зîêðåмà, 
Шåпòицьêий.

Уêðàїнñьêà Гðåêî-
Кàòîлицьêà Цåðêâà 
XX ñòîл³òòя пîдàâàлà 
âñåлåнñьê³й Цåðêâ³ нå 
ò³льêи пðиêлàд гåðîїчних 
ñмåðòåй; âîнà òàêîж 
пîдàâàлà їй пðиêлàд 
жиòòя яê êульòуðîòâîðчîї 
ê î н ò ð ê у л ь ò у ð и , 
îжиâляючи ô³зичнî 
знищåн³ зåмл³ й 
â³дðîджуючи мîðàльнî 
знищåну людн³ñòь, 
д å м î н ñ ò ð у ю ч и 
ñпðîмîжн³ñòь Дîбðîї 
Нîâини зц³люâàòи âñå 
òå, щî òàê жîðñòîêî 
пîлàмàлî âò³лåнå злî. 
Оòîж ми з âдячн³ñòю 
згàдуємî й чîлîâ³êà, 
яêий уîñîблюâàâ цю 
âиняòêîâу здàòн³ñòь 
Цåðêâи дî êульòуðнîї 
â³днîâи: Йîгî 
Блàжåнñòâî Любîмиðà 
Гузàðà, щî зàâдяêи 
ñâîїй пðàц³ òà ñâ³дчåнню 
â нîâîпîñòàл³й з ðуїн 
ðàдянñьêîгî êîмун³зму 
нåзàлåжн³й Уêðàїн³ ñòàâ 
îдним ³з нàйпîâàжн³ших 

òà нàйàâòîðиòåòн³ших 
нàц³îнàльних л³дåð³â.

Взàємини м³ж ñх³дними 
êàòîлиêàми òà 
âñåлåнñьêîю Цåðêâîю 
н³êîли нå були пðîñòими: 
нàâ³òь òуò, у Ñпîлучåних 
Шòàòàх, ун³êàльний 
гðåêî-êàòîлицьêий шлях 
êàòîлицòâà знàхîдиâ 
пðихильн³ñòь нå у âñ³х 
³з пàн³âнîї Цåðêâи 
лàòинñьêîгî îбðяду. 
Дяêуâàòи Бîгу, ц³ дн³ âжå 
пîзàду: нàшà Цåðêâà 
знîâу дихàє ³ ñх³днîю, 
³ зàх³днîю лåгåнåю; ми 
âчимîñя îдн³ â îдних ³ 
нàâзàєм збàгàчуємîñя 
â ñâîєму дîñâ³д³ буòòя 
Ò³лîм Хðиñòîâим. Щî ж 
òî зà îñîблиâ³ дàðи, яê³ 
ñх³дн³ êàòîлиêи пðинåñли 
âñåлåнñьê³й Цåðêâ³ у 
XXI ñòîл³òò³? Дîзâîльòå 
пåðåл³чиòи ш³ñòь.

Пåðший — дàð 
пîчиòàння. Вåлиêà 
âнуòð³шня нåâ³ðн³ñòь 
ñучàñнîгî ñâ³òу (зà 
âиñлîâîм Рîмàнî 
Ґâàðд³н³) — цå 
нåздàòн³ñòь дî ³ñòиннîгî 
пîêлîн³ння, зумîâлåнà 
пåðåêîнàнням у людñьê³й 
ñàмîдîñòàòнîñò³. Алå 
ñâ³ò бåз ³ñòиннîгî 
пîêлîн³ння — пîêлîн³ння 
òîму, чîму âàðòî 
пîêлîняòиñя — цå ñâ³ò 
êлàуñòðîôîбà; ñâ³ò бåз 
дâåðåй, â³êîн, пðîзîðих 

(Продовæення на ст. 9) (Продовæення на ст. 10)

(продовæення з попередньо¿ сторінки)
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дàх³â; ñâ³ò, у яêîму ñòàє 
зàдушлиâî; ñâ³ò, яêий 
ðàнî чи п³знî ñêîчуєòьñя 
â н³г³л³зм. І нà цьîму 
шляху н³г³л³зму ñâ³ò, 
пîзбàâлåний ³ñòиннîгî 
пîêлîн³ння, àлå пðàгнучи 
зàдîâîльниòи âðîджåнå 
пðàгнåння людини 
пîêлîняòиñя, зàм³нює 
єдинîгî ³ñòиннîгî Бîгà 
бîгàми ôàльшиâими. Ми 
згàдуâàли пðî êðиâàâ³ 
зåмл³ Ñх³днîї Єâðîпи з 
їхн³м Гîлîдîмîðîм òà 
жàх³òòями Гîлîêîñòу, 
ñêîєними нà òåðиòîð³ї 
Уêðàїни; ц³ жàх³òòя — 
êîжнå з них — були 
нàñл³дêîм пîêлîн³ння 
ôàльшиâим бîгàм.

Ñàмå òîму зîñåðåджåнà 
нà пîчиòàнн³ л³òуðг³я, 
яêу ñлужиòь ñх³днà 
êàòîлицьêà Цåðêâà, 
òàêà âàжлиâà для 
Цåðêâи âñåлåнñьêîї 
òà й для âñьîгî ñâ³òу. 
Будучи êàòîлиêîм 
лàòинñьêîгî îбðяду, я 
глибîêî пåðåêîнàний 
у ñлушнîñò³ л³òуðг³йних 
ðåôîðм Дðугîгî 
Вàòиêàнñьêîгî ñîбîðу 
— зà умîâи їхньîгî 
нàлåжнîгî âò³лåння. 
Алå цå âò³лåння, яê âи 
знàєòå, булî, â êðàщîму 
âипàдêу, нåð³âнîм³ðним; 
³ ця нåð³âнîм³ðн³ñòь 
мàйжå зàâжди òягнå 
зà ñîбîю âòðàòу 
нåîдм³ннîгî пîчиòàння. 
Оòîж, пðîдîâжуючи 
ðåôîðму л³òуðг³йнîї 

ðåôîðми нà Зàхîд³, ми, 
êàòîлиêи лàòинñьêîгî 
îбðяду, мàємî чîгî 
нàâчиòиñя у ñх³дних 
êàòîлицьêих Цåðêîâ.

Нàйпåðшà ³ñòинà, яêîї 
êàòîлиêи лàòинñьêîгî 
îбðяду мîжуòь нàâчиòиñя 
у нàших ñх³дних бðàò³â, 
— цå òå, щî Л³òуðг³я 
є âîзâåличåнням 
пðиñуòнîñò³ ñåðåд 
нàñ жиâîгî Хðиñòà, 
пåðåдñмàêîм âåñ³льнîї 
учòи Агнця у Нîâîму 
Єðуñàлим³, щî її 
îпиñує ñâяòий Йîàн 
â îñòàнн³х глàâàх 
êниги Одêðîâåння. 
Ñх³дн³ êàòîлиêи òàêîж 
нàгàдуюòь ðåшò³ 
âñåлåнñьêîї Цåðêâи, щî 
êàòîлицьêå пîêлîн³ння 
— ñуòн³ñнî òðîїчнå. 
Дîñл³дниêи пåðших 
ñòîл³òь хðиñòиянñòâà 
ñòâåðджуюòь, щî ñàмå 
âзиâàння òðиñâяòîгî 
Бîгà у пåðâ³ñн³й Л³òуðг³ї 
з чàñîм дàлî пîшòîâх 
ðîзâиòêу â Цåðêâ³ 
òðин³òàðнîгî бîгîñлîâ’я. 
Оòîж âñюдиñущ³ñòь 
Òðîйц³ у пîêлîн³нн³ 
ñх³дних êàòîлиê³â 
зàêлиêàє âñåлåнñьêу 
Цåðêâу зàглибиòиñя 
у ñàмîâ³ддàну любîâ 
³ âзàємîпðийняòòя 
Оòця, Ñинà ³ Ñâяòîгî 
Духà. Нàðåшò³, ñх³днå 
êàòîлицьêå пîêлîн³ння 
нàгàдує âñåлåнñьê³й 
Цåðêâ³, щî л³òуðг³йнå 
жиòòя пåðåнîñиòь 

нàñ нåмîâби â ³нший 
чàñîâий пîяñ, àбî ж, 
зà âиñлîâîм пàòðиñòà 
Рîбåðòà Луїñà В³лêåнà 
у йîгî пðàц³ «Дух 
ðàнньîхðиñòиянñьêîї 
думêи», щî «Л³òуðг³я — 
зàâжди у òåпåð³шньîму 
чàñ³». Йдåòьñя, îднàê, 
нå пðî зâичàйнå 
«òåпåð³шнє»: у 
Л³òуðг³ї, à îñîблиâî 
â єâхàðиñò³йнîму 
ñпîмин³ Òàйнîї 
âåчåð³ òà Ñòðàñòåй 
Гîñпîдн³х, «минулå 
ñòàє òåпåð³шньîю 
пðиñуòн³ñòю, яêà 
â³дêðиâàє нîâå 
мàйбуòнє».

Дðугий дàð, щî йîгî 
ñх³дн³ êàòîлицьê³ Цåðêâи 
п³днîñяòь âñåлåнñьê³й 
Цåðêâ³ — цå дàð 
³êîнîпиñу. Òуò я мàю 
нà уâàз³ нå пðîñòî 
гàðн³ ³êîни, щî нин³ 
пðиêðàшàюòь бàгàòî 
цåðêîâ òà дîм³âîê 
хðиñòиян лàòинñьêîгî 
îбðяду. Я мàю нà уâàз³, 
щî âàшà Цåðêâà ñâîїми 
³êîнàми пðîпîнує 
âñåлåнñьê³й Цåðêâ³ 
пîòужнå нàгàдуâàння, 
щî, зà ñлîâàми дîêòîðà 
В³лêåнà, «шлях дî Бîгà 
лåжиòь чåðåз âидимå òà 
нàмàцàльнå». Зâ³ñнî, 
цå лåжиòь â îñнîâ³ 
нàшîї â³ðи. У Д³яннях 
àпîñòîл³â 10:41 Пåòðî 
êàжå пðî пåðших ñâ³дê³â 
Вîñêðåñ³ння — пîд³ї, 
яêà пîòðяñлà ³ñòîð³ю 

людñòâà, îб’яâиâши 
пðиñуòн³ñòь Цàðñòâà 
Бîжîгî â ñâ³ò³, у йîгî 
³ñòîðичнîму âим³ð³, — 
щî âîни «з Ним їли й 
пили п³ñля òîгî, яê В³н 
âîñêðåñ ³з мåðòâих». 
Пðîòå ця ³ñòинà нин³ 
пîòðåбує пîñò³йнîгî 
нàгàдуâàння.

Ми жиâåмî у ñåðåдîâищ³ 
гнîñòичнîї êульòуðи, дå 
âñå гнучêå òà пîдàòлиâå, 
дå âñå мîжнà зм³ниòи 
зà бàжàнням людини 
— нàâ³òь нàшу 
âò³лåн³ñòь яê чîлîâ³ê³â 
òà ж³нîê. Нåзâàжàючи 
нà мàòåð³àл³зм 
пîñòмîдåðнîгî Зàхîду 
(à мîжå, âнàñл³дîê 
ньîгî), нàшà êульòуðà, 
ôàêòичнî, зàпåðåчує 
будь-яêу знàчущ³ñòь 
мàòåð³àльнîї дàнîñò³ 
ðåчåй, ³ цå зàпåðåчåння 
ñòàâиòь дужå гîñòðий 
âиêлиê êàòîлиêàм, àджå 
для них мàòåð³àльнå 
(яê-îò âîдà у Хðåщåнн³, 
хл³б ³ âинî â Єâхàðиñò³ї, 
миðî у Миðîпîмàзàнн³, 
любîâ òà â³ðн³ñòь у 
пîдðужж³) є зàñîбîм, 
зà дîпîмîгîю яêîгî 
у ñâ³ò пðîлиâàєòьñя 
ñàмå Бîжå жиòòя, жиòòя 
блàгîдàò³. Іêîни мîжуòь 
дîпîмîгòи нàм пðийняòи 
âиêлиê цьîгî нîâîгî 
гнîñòицизму, пî-ñâîєму 
нàгàдуючи нàм, щî 
м³ж цим ñâ³òîм ³ ñâ³òîм 
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бîжåñòâåннîгî жиòòя òà 
блàгîдàò³ — нå яêийñь 
нåпîðушний êîðдîн, òим 
пàчå нå ñò³нà, à щîñь нà 
зðàзîê мåмбðàни, чåðåз 
яêу дî нàñ â³д Джåðåлà 
жиòòя пåðåò³êàє пîжиâà.

Іêîни — цå дàð 
ñх ³ днîхðиñòиянñьêî ї 
òðàдиц³ї âñåлåнñьê³й 
Цåðêâ³ òàêîж ³ òîму, щî 
їхня êðàñà дàє нàд³ю: 
ñâ³ò, яêий âòðàòиâ зâ’язîê 
з ³ñòинîю òà блàгîм, 
змîжå пîâåðнуòи 
йîгî ñîб³. Яê нàгàдує 
âñåлåнñьê³й Цåðêâ³ 
шâåйцàðñьêий бîгîñлîâ 
Гàнñ Уðñ ôîн Бàльòàзàð, 
òðàнñцåндåнòн³ñòь êðàñи 
мîжå ñòàòи шляхîм 
пîâåðнåння дî ³ñòини 
òà блàгà. Кîли бàчимî 
щîñь пðåêðàñнå — ми 
знàємî, щî âîнî òàêи 
пðåêðàñнå, à нå «мàбуòь 
пðåêðàñнå». І ми знàємî, 
щî êðàñà є блàгîм; нå 
«блàгîм для мåнå» чи 
«блàгîм для òåбå», à 
блàгîм — ³ êðàпêà. Оòîж 
плåêàючи миñòåцòâî 
хðиñòиянñьêîї ³êîни, 
ñх³дн³ êàòîлицьê³ Цåðêâи 
ðîбляòь ñуòòєâу пîñлугу 
д å з î ð ³ є н ò î â à н î м у 
пîñòмîдåðнîму ñâ³òîâ³, 

àджå êðàñà ñпîнуêàє 
дîñл³джуâàòи òðиâê³ñòь 
³ñòини òà блàгà â 
пîðядêу ðåчåй.

Ñх³дн³ êàòîлицьê³ Цåðêâи 
òàêîж уñлугîâуюòь нàм 
òим, щî мîжнà нàзâàòи 
дàðîм «îбîжåñòâлåння». 
Мåнш н³ж чåðåз дâ³ дîби 
êàòîлиêи лàòинñьêîгî 
îбðяду пåðåжиâуòь 
щîð³чний шîê â³д чиòàння 
у Л³òуðг³ї чàñ³â, дå âîни 
нàòðàпляòь нà îц³ ñлîâà 
з òâîðу «Пðî Ñâяòîгî 
Духà» ñâяòîгî Вàñил³я 
Вåлиêîгî: «Чåðåз Духà 
ми ñòàємî гðîмàдянàми 
ðàю, нàñ дîпуñêàюòь 
дî òîâàðиñòâà 
àнгåл³â, ми âхîдимî 
у â³чнå блàжåнñòâî ³ 
ñпîчиâàємî â Бîз³. Чåðåз 
Духà ми упîд³бнюємîñя 
Бîгîâ³; нàâ³òь б³льшå, 
дîñягàємî òîгî, щî 
пåðåâищує нàш³ нàйâищ³ 
уñòðåмл³ння — ñòàємî 
Бîгîм». Ñàмå òуò, у 
пðàц³ êàппàдîê³йñьêîгî 
єпиñêîпà IV ñòîл³òòя, 
м³ñòиòьñя ч³òêå 
ñпðîñòуâàння хибних 
зàêид³â, щî їх у 
ñòîл³òò³ XIX âиñунули 
гумàн³ñòи-àòåїñòи: âîни 
зàяâляли, нàчå Бîг 
Б³бл³ї пåðåшêîджàє 
зð³лîñò³ людñòâà, à òîму 
нàмàгàлиñя âиêинуòи 
Йîгî з ³ñòîð³ї âî ³м’я 
âизâîлåння людини.
Нåзàпåðåчним ôàêòîм, 
з яêим ми мàємî 
ñпðàâу щîдня, є òå, щî 
âиðîджåний гумàн³зм 

нàших чàñ³â — п³ñля 
âплиâу, яêîгî â³н зàзнàâ 
â³д òàêих миñлиòåл³â 
XIX ñòîл³òòя, яê Кàнò, 
Фåєðбàх, Мàðêñ òà 
Н³цшå (хîчà й дужå 
ð³дêî ñягàє їхньîгî 
ð³âня ³нòåлåêòуàльнîї 
âиòîнчåнîñò³), — 
пðиòупиâ ñàмå пîняòòя 
людини. З йîгî 
пîгляду, êîжåн з нàñ 
— цå пðîñòî âåðòляâий 
жмуòîê пîжàдàнь; уñ³ ц³ 
пîжàдàння ð³âнîпðàâн³; 
у зд³йñнåнн³ їх пîлягàє 
âåñь ñåнñ щàñòя òà 
ñàмîðåàл³зàц³ї; ³ ðîль 
дåðжàâи — ðîзчиñòиòи 
шлях для âдîâîлåння цих 
пîжàдàнь. Алå â цьîму 
нåмàє н³чîгî зð³лîгî, 
н³чîгî шляхåòнîгî, н³чîгî 
ñпðàâд³ людñьêîгî. 
Цå — ³нôàнòильн³ñòь, 
яêà, êîли ñòàє чимîñь 
зàгàльнîпðийняòим у 
êульòуð³, мîжå пðизâåñòи 
дî будь-яêих жàх³òь: 
â³зьм³мî, щîб дàлåêî 
нå хîдиòи, Кåðм³òà 
Ґîñнåллà òà йîгî б³йню 
нåâинних нåнàðîджåних 
д³òåй.

Кидàючи âиêлиê цьîму 
пðиòуплåнîму, ницîму, 
à â îñòàòîчнîму 
п³дñумêу ñмåðòîнîñнîму 
пîняòòю пðî людñьêу 
îñîбу, êàòîлицьê³й 
Цåðêâ³ âàðòî ðàз у 
ðàз пðигàдуâàòи âчåння 
Дðугîгî Вàòиêàнñьêîгî 
ñîбîðу â пàðàгðàô³ 
22 «Пàñòиðñьêîї 
êîнñòиòуц³ї пðî Цåðêâу 

â ñучàñнîму ñâ³ò³»: у 
ñâяòîму лиêу Хðиñòà ми 
зуñòð³чàємîñя ³ з Оòцåм 
милîñåðдя, ³ з ³ñòинîю 
пðî нàшу людñьê³ñòь; 
Іñуñ Хðиñòîñ ðîзп’яòий 
³ âîñêðåñлий â пîâнîò³ 
ðîзêðиâàє г³дн³ñòь òà 
â³чнå пðизнàчåння 
людñьêîї îñîби; 
ñòâåðджуючи, щî Іñуñ — 
Гîñпîдь, â³дпðàâляючи 
уðîчиñò³ñòь Йîгî 
âîзнåñ³ння, ми 
нàгîлîшуємî, щî îцåй 
людñьêий мàòåð³àл, з 
яêîгî ми зðîблåн³, òåпåð 
жиâå жиòòям Òðîйц³, 
жиâå жиòòям Бîгà.

Нàñ ñîòâîðåнî для 
ñлàâи, à нå пðîñòî для 
минущîгî зàдîâîлåння. 
Нàñ ñîòâîðåнî для Бîгà 
— ³ Бîг òàê уâ³йшîâ 
у нàшå жиòòя чåðåз 
òàїнñòâà, щî ми мîжåмî, 
âñл³д зà ñâяòим Вàñил³єм 
Вåлиêим, гîâîðиòи пðî 
нàшå îбîжåñòâлåння. 
Нàгàдуючи âñåлåнñьê³й 
Цåðêâ³ пðî âåлиêу òåму 
îбîжåñòâлåння у ñх³дних 
îòц³â, Уêðàїнñьêà Гðåêî-
Кàòîлицьêà Цåðêâà 
òà ³нш³ ñх³дн³ Цåðêâи 
дîпîмàгàюòь їй âиâîдиòи 
людñòâî ³з п³ñîчниц³ 
ñ à м î з à ц и ê л å н î ñ ò ³ , 
àджå êàòîлицòâî â XXI 
ñòîл³òò³ зàêлиêàє жиòи 
ò³єю ³ñòинîю, щî ми 
нàбàгàòî, нàбàгàòî 
âåличн³ш³, н³ж гàдàємî — 
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нå чåðåз нàш³ зàñлуги, à 
чåðåз нàшå â³дêуплåння.
Дàл³ мàємî дàð 
нàâåðнåння êульòуðи. 
Іâàн Пàâлî II, пîпðи 
òягàð îбîâ’язê³â, âñå 
ж ум³â îдåðжуâàòи 
зàдîâîлåння â³д òîгî, 
щî â³н — Пàпà; ³, 
гàдàю, чи нå нàйб³льшå 
зàдîâîлåнням для ньîгî 
ñòàлî нàзâàòи ñâяòих 
Киðилà òà Мåòîд³я 
ñ п ³ â п î ê ðî â и ò å л я м и 
Єâðîпи пîðуч ³з ñâяòим 
Бåнåдиêòîм. Цåй 
жåñò буâ щå îдним 
ñпîñîбîм нàгàдàòи 
âñåлåнñьê³й Цåðêâ³, щî 
хðиñòиянñьêîму Зàхîду 
є чîгî пîâчиòиñя у 
хðиñòиянñьêîгî Ñхîду: 
у цьîму êîнêðåòнîму 
âипàдêу — ³нêульòуðàц³ї 
Єâàнгåл³я. Кîли ñîлунñьê³ 
бðàòи зàпîчàòêуâàли 
ñ ò â î ð å н н я 
цåðêîâнîñлîâ’янñьêîї 
мîâи, цå буâ нå пðîñòî 
âдàлий х³д у єâàнгåлизàц³ї 
ñлîâ’янñьêих нàðîд³â — 
цå булî êульòуðîòâîðчим 
пîчинàнням, яêå 
пîêàзàлî здàòн³ñòь 
Цåðêâи збåð³гàòи òà 
ðîзâиâàòи нàйêðàщå 
³з ñпàдщини òîгî чи 
³ншîгî нàðîду. Цå булî 
òàêîж дåмîнñòðàц³єю 
³ñòиннîї êàòîлицьêîñò³, 
òîбòî âñåлåнñьêîñò³ 
Цåðêâи, у яê³й дî òîгî 
пîбуòуâàлî уяâлåння, 
нàчå для бîжåñòâåнних 
ñпðàâ пðидàòн³ лишå 
òðи мîâи: єâðåйñьêà, 
лàòинñьêà ³ гðåцьêà. 

Кîли Пàпà Миêîлàй I 
îдåðжàâ â³д Киðилà ³ 
Мåòîд³я Ñâяòå Пиñьмî 
цåðêîâнîñлîâ’янñьêîю 
³ пîм³ñòиâ йîгî нà 
â³âòàð³ у бàзил³ц³ Ñàнòà 
Мàð³я Мàджîðå â Рим³, 
êàòîлицòâî зðîбилî 
âåличåзний êðîê 
упåðåд дî òîгî, щîб 
буòи пîâн³шîю м³ðîю 
«êàòîлицьêим». Ñàмå 
òîд³ булî зàêлàдåнî 
ñуâ’язь м³ж «дâîмà 
лåгåнями» îðгàн³зму, 
яêий âðåшò³-ðåшò будå 
нàзâàнî єâðîпåйñьêîю 
циâ³л³зàц³єю.
Цю м³ñ³ю зц³лåння òà 
нàâåðнåння êульòуðи â 
нàш³ чàñи пðîдîâжує 
зàñнуâàння зàêлàду, 
пðî яêий я âжå згàдуâàâ, 
— Уêðàїнñьêîгî 
ê à ò î л и ц ь ê î г î 
ун³âåðñиòåòу; зàêлàду 
âищîї îñâ³òи, пðямî 
пðизнàчåнîгî для 
зц³лåння êульòуðи 
â³д нåдîâ³ðи òà 
êîðупц³ї, ñпðичинåних 
ò î ò à л ³ ò à ð н и м и 
êàòàñòðîôàми XX 
ñòîл³òòя. УКУ — цå нå 
ôàбðиêà диплîм³â, хîчà 
йîгî диплîм, мàбуòь, 
ñåðåд нàйшàнîâàн³ших 
â Уêðàїн³. Цå нå 
пðîñòî êîнòîðà, 
дå òîб³ âипиñуюòь 
пåðåпуñòêу дî êðàщîгî 
пðàцåâлàшòуâàння. Цå 
àâòåнòичнà ñп³льнîòà, 
дå ñòудåнòи ³ âиêлàдàч³ 
ðàзîм будуюòь êульòуðу 
пðàâди, дîбðîòи, 
чåñнîñò³, яêà ñòàнå 

îпîðîю для â³льнîї 
òà зàмîжнîї Уêðàїни 
мàйбуòньîгî. Я пåâåн, щî 
Киðилî ³ Мåòîд³й були 
б зàдîâîлåн³; òàê ñàмî 
й Андðåй Шåпòицьêий 
òà Йîñиô Ñл³пий. Аджå 
âñåлåнñьêà Цåðêâà 
диâиòимåòьñя — я â 
цьîму пåðåêîнàний — нà 
Уêðàїнñьêий êàòîлицьêий 
ун³âåðñиòåò яê нà 
âз³ðåць пî-ñпðàâжньîму 
ê à ò î л и ц ь ê î г î 
ун³âåðñиòåòу, à нà 
Уêðàїнñьêу Гðåêî-
Кàòîлицьêу Цåðêâу — 
яê нà âз³ðåць Цåðêâи 
публ³чнîї, Цåðêâи 
ê у л ь ò у ð î ò â î ð ч î ї , 
Цåðêâи, яêà нå є 
«âузьêîпàðò³йнîю».

Пî-п’яòå — дàð Ñâяòîгî 
Духà. Òуò дåхòî мîжå 
здиâуâàòиñя, àджå 
знàємî, щî Духà дàнî 
âñ³й Цåðêâ³. Пðîòå нå 
ñåêðåò, щî êàòîлицòâî 
лàòинñьêîгî îбðяду 
(яêщî нå зà â³ðîâчåнням, 
òî ôàêòичнî) ñхильнå 
дî дâîїчнîñò³: ми 
âîзâåличуємî дàð 
Ñâяòîгî Духà нà 
П’яòидåñяòницю, à пîò³м 
здåб³льшîгî зàбуâàємî 
пðî Духà дî нàñòупнîгî 
ðîêу. Ймîâ³ðнî, пåâну 
ðîль у цьîму нàшîму 
мîâчàзнîму зàбуòò³ 
пðî òå, щî ò³льêи â Дуñ³ 
мîжåмî ñêàзàòи: «Іñуñ 
— Гîñпîдь», â³д³гðàлà 
з î ñ å ð å д ж å н ³ ñ ò ь 
зàх³днîгî бîгîñлîâ’я 
нà людñьê³й âîл³. 

Пðîòå, зà ñлîâàми 
Гðигîð³я Н³ññьêîгî, 
â хðиñòиянñьê³й â³ð³ 
нåмàє н³чîгî, чîгî б 
«нå îхîплюâàâ Ñâяòий 
Дух. Ñàмå òîму Ñинà 
яê Гîñпîдà ³ñпîâ³дуюòь 
у Ñâяòîму Дуñ³ ò³, щî 
пðийняли Йîгî; à Дух 
пðихîдиòь… дî òих, хòî 
пðиñòупàє дî Ñинà у 
â³ð³».

Ñâяòий Òîмà Аêâ³нñьêий 
âчиâ хðиñòиян 
лàòинñьêîгî îбðяду, щî 
для òîгî, àби пîêлàñòи 
ê³нåць ñâ³òîâ³, Бîгîâ³ 
нå òðåбà ðîбиòи н³чîгî 
нîâîгî: Йîму дîñиòь 
пðипиниòи ðîбиòи òå, 
щî В³н ðîбиòь. Оця 
п³дòðимуючà Бîжà 
òâîðч³ñòь — цå ³ є Ñâяòий 
Дух. Щîб дîнåñòи цå, у 
«Кàòåхизм³ êàòîлицьêîї 
Цåðêâи» зàциòîâàнî 
â³зàнò³йñьêий л³òуðг³йний 
òåêñò, à ñàмå ñòихиðу 
нåд³льнîї уòðåн³, глàñ 
дðугий: «Ñâяòîму Духîâ³ 
нàлåжиòь цàðюâàòи, 
îñâячуâàòи й пîðушуâàòи 
ñòâîð³ння, бî В³н — Бîг 
єдинîñущний з Оòцåм ³ 
Ñлîâîм… Будучи Бîгîм, 
В³н уд³ляє ñилу уñ³м 
ñòâîð³нням òà їх îбåð³гàє 
â Оòцåâ³ ³ Ñин³».

Ñâяòий Дух — цå òàêîж 
ñуâ’язь єднîñò³ â Цåðêâ³; 
ñуâ’язь, êîòðà, хîч би 
яêим булî її âиðàжåння 
â людñьê³й дðужб³ òà 
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ñîл³дàðнîñò³, є зà ñâîєю 
ñуòòю бîжåñòâåннîю, бî 
є д³лîм блàгîдàò³. Оòîж 
глибîêå уñâ³дîмлåння 
Ñâяòîгî Духà ñх³дними 
êàòîлицьêими Цåðêâàми 
нàгàдує уñ³й âñåлåнñьê³й 
Цåðêâ³, щî Цåðêâà — 
цå нå нàшå òâîð³ння, 
à Бîжå; ³ щî êîли ми 
òâîðимî Цåðêâу нà 
âлàñну пîдîбу ³ нà 
âлàñний ðîзñуд — ми 
òâîðимî бåзлàд àбî й 
щîñь г³ðшå.

Пåðåл³ê дàð³â мîжнà 
пðîдîâжуâàòи. Алå 
дîзâîльòå зàâåðшиòи 
йîгî згàдêîю пðî дàð 
Оòц³â — ò³єї âåличнîї 
ñ х ³ д н î ê à ò î л и ц ь ê î ї 
ñпàдщини, яêà êðиòичнî 
âàжлиâà для òåпåð³шньîї 
ðåôîðми âñåлåнñьêîї 
Цåðêâи. Нин³ 
зàх³днå хðиñòиянñòâî 
ñòðàждàє â³д «гàðячêи 
îñучàñнåння», нàдòî 
чàñòî âиòлумàчуючи 
зàêлиê Дðугîгî 
Вàòиêàнñьêîгî ñîбîðу 
ðîзп³знàâàòи «знàêи 
чàñу» яê ñпîнуêу ³м³òуâàòи 
ñучàñну êульòуðу ³ 
п ð и ñ ò î ñ î â у â à ò и ñ я 
дî її мàнåð. Ñх³днå 
хðиñòиянñòâî, нàòîм³ñòь, 
жиâå, пîêлîняєòьñя, 
миñлиòь у духîâнîму 
ñâ³ò³, дå Аòàнàñ³й 
Алåêñàндð³йñьêий ³ 
Йîàн Злàòîуñò, Гðигîð³й 
Нàз³àнзин ³ Вàñил³й 
Вåлиêий, Гðигîð³й 
Н³ññьêий ³ Мàêñим 
Іñпîâ³дниê пðиñуòн³ яê 

жиâ³ д³яльн³ пîñòàò³, à нå 
яê òîми нà б³бл³îòåчн³й 
пîлиц³. Уñя âñåлåнñьêà 
Цåðêâà XXI ñòîл³òòя мîжå 
пîâчиòиñя у цих âåлиêих 
ñх³дних âчиòåл³â Цåðêâи 
âм³ння òлумàчнîгî 
пðîпîâ³дницòâà — 
пðîпîâ³дницòâà, яêå 
âихîдиòь ³з пåðåêîнàння, 
щî Бîг-Ñлîâî, Лîгîñ, 
жиâå у ñлîâ³ Бîжîму, 
òîбòî Ñâяòîму Пиñьм³; 
пðîпîâ³дницòâà, яêå 
зàпðîшує нàðîд 
Бîжий пîглянуòи нà 
ñâ³ò êð³зь пðизму Б³бл³ї. 
Ñàмå òàêий пîгляд є 
ñуòòєâим для зц³лåння 
â³д ñàмîзàциêлåнîї 
п î ñ ò м î д å ð н î ї 
ê î ð î ò ê î з î ð î ñ ò ³ 
òà â³д мîðàльнîгî 
àñòигмàòизму, яêий 
âидàє хибнå зà â³ðнå.

З à г л и б л å н ³ ñ ò ь 
ñх³днîгî êàòîлицòâà у 
ñâяòîîòц³âñьêу ñпàдщину 
òàêîж нàâчàє âñåлåнñьêу 
Цåðêâу нàдàâàòи ñлîâî 
â ñучàñн³й åêумåн³чн³й 
диñêуñ³ї òим, хòî жиâ 
дî нàñ, чиє бîгîñлîâ’я 
òà пðîпîâ³дницòâî 
â и ò ð и м à л î 
âипðîбуâàння чàñîм ³ 
дîâåлî ñâîю духîâну 
пл³дн³ñòь. Нин³, êîли 
нàдòî âåлиêà чàñòинà 
Цåðêâи нà Зàхîд³ 
ââàжàє, нàчåбòî 
бîгîñлîâ’я пîчàлîñя 
зàнîâî яêихîñь дâ³ñò³ 
— à òî й п’яòдåñяò — 
ðîê³â òîму ³ âñå, щî 
булî ðàн³шå, мàє лишå 

àнòиêâàðну ц³нн³ñòь, дàð 
Оòц³â ñòàє мнîгîц³нним 
пðинîшåнням ñх³дних 
êàòîлицьêих Цåðêîâ 
уñьîму êàòîлицòâу, àджå 
ñàмå нà ôундàмåнò³ 
п à ò ð и ñ ò и ч н î ї 
ñпàдщини â³дбуâàєòьñя 
бîгîñлîâñьêий ðîзâиòîê 
Уêðàїнñьêîї Гðåêî-
Кàòîлицьêîї Цåðêâи òà 
³нших ñх³днîêàòîлицьêих 
ñп³льнîò.

А щî ж ³з мàйбуòн³м?
Вâàжàю, щî гîлîâний 
âиêлиê, яêий пîñòàє 
пåðåд Ф³лàдåльô³йñьêîю 
àðхиєпàðх³єю òà 
ñх³дними êàòîлицьêими 
Цåðêâàми пî âñ³х 
Ñпîлучåних Шòàòàх, — 
òîчн³ñ³ньêî òîй ñàмий, 
щî пîñòàє пåðåд 
Ф ³ л à д å л ь ô ³ й ñ ь ê î ю 
àðхид³єцåз³єю òà 
âñ³м êàòîлицòâîм 
лàòинñьêîгî îбðяду â 
нàш³й êðàїн³: цå âиêлиê 
âò³люâàòи â жиòòя òå, 
щî Іâàн Пàâлî II нàзâàâ 
«нîâîю єâàнгåл³зàц³єю».

Вò³лåння â жиòòя 
нîâîї єâàнгåл³зàц³ї 
пîчинàєòьñя з 
уñâ³дîмлåння, щî чàñи, 
êîли êàòîлицьêà â³ðà 
пåðåдàâàлàñя ðàзîм ³з 
åòн³чнîю òà êульòуðнîю 
ñпàдщинîю, нà Зàхîд³ — 
зîêðåмà у Ñпîлучåних 
Шòàòàх — ñê³нчилиñя. 
Чåðåз òðидцяòь, à òî й 
чåðåз дâàдцяòь ðîê³â 
жîдåн àмåðиêàнåць, 
яêий жиâå â êàòîлицòâ³ 

лàòинñьêîгî îбðяду, 
нà пиòàння «чîму òи 
êàòîлиê?» нå â³дпîâ³ñòь: 
«Бî мîя пðàпðàбàбуñя 
нàðîдилàñя â гðàôñòâ³ 
Кîðê». Чи â Пàлåðмî. 
Чи â Ґâàдàлàхàð³. Чи 
â Кðàêîâ³. Чи â Л³зьє. 
Чи â ³ñпàнñьê³й àбî 
пîðòугàльñьê³й глибинц³. 
Òàê ñàмî й жîдåн 
уêðàїнñьêий гðåêî-
êàòîлиê ñåðåдини 
XXI ñòîл³òòя у ñâîїй 
â³дпîâ³д³ нà пиòàння: 
«Чîму òи êàòîлиê?» — 
нå згàдуâàòимå пðî 
ñâîїх д³д³â чи пðàд³д³â 
з Уêðàїни, пðî їхн³ 
ñòðàждàння òà їхню â³ðу. 
Ц³ чàñи ñê³нчилиñя.
Чîму? А òîму, щî ми 
жиâåмî â êульòуð³, яêà 
є нå нåйòðàльнîю, à 
âîðîжîю щîдî â³ðи. 
І ñàмå òîму, щî ми 
îòîчåн³ ц³єю êульòуðнîю 
àòмîñôåðîю ³ хîч-нå-
хîч змушåн³ дихàòи 
нåю — «îñмîòичнîму» 
êàòîлицòâу, êàòîлицòâу 
яê åòнîêульòуðн³й 
ñпàдщин³, êàòîлицòâу, 
òàê би мîâиòи, 
гåнåòичнîму нàñòàâ 
ê³нåць. Кàòîлицòâî 
мàйбуòньîгî — чи 
òå, яêå чåðпàє ñâîю 
Л³òуðг³ю, духîâн³ñòь, 
уñòð³й з хðиñòиянñьêîгî 
Зàхîду, чи òå, яêå чåðпàє 
їх з³ Ñхîду — будå 
êàòîлицòâîм ñâ³дîмî 
âибðàним òà зàñâîєним, 
à нå êàòîлицòâîм 
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уñпàдêîâàним. А 
îбиðàòимуòь òà 
зàñâîюâàòимуòь йîгî 
ò³льêи òîд³, êîли йîгî 
будå àêòиâнî пîдàнî òà 
зàпðîпîнîâàнî.

Цå îзнàчàє, щî 
Ф ³ л à д å л ь ô ³ й ñ ь ê à 
àðхиєпàðх³я òà її 
пðåдñòîяòåл³ — яê 
³ Ф³лàдåльô³йñьêà 
àðхид³єцåз³я òà âñя 
Цåðêâà лàòинñьêîгî 
îбðяду â ÑША — 
муñиòь знîâу ñòàòи 
Цåðêâîю м³ñ³йнîю; 
Цåðêâîю, â яê³й êîжåн ³ 
êîжнà уñâ³дîмлює ñåбå 
м³ñ³îнåðîм, щî îдåðжàâ 
âåлиêå дîðучåння у 
хðåщåнн³; Цåðêâîю, 
â яê³й êîжåн ³ êîжнà з 
цих м³ñ³îнåð³â ðîзум³є, 
щî â³н чи âîнà щîдня 
âñòупàє нà «м³ñ³йну 
òåðиòîð³ю» — âдîмà, 
нà ðîбîò³, у ñуñ³дñòâ³, 
у âñьîму ñâîєму жиòò³ 
яê гðîмàдянинà ³ яê 
ñпîжиâàчà.

Ñàмå дî òàêîгî 
єâàнгåльñьêîгî шляху 
êàòîлицòâà зàêлиêàє 
âñåлåнñьêу Цåðêâу 
Дðугий Вàòиêàнñьêий 
ñîбîð у àâòîðиòåòнîму 
òлумàчåнн³ Іâàнà Пàâлà 
II òà Бåнåдиêòà XVI. 
Оòîж — ñòàòи Цåðêâîю, 
яêà пîчулà зàêлиê Іâàнà 
Пàâлà II нà зàêðиòò³ 
âåлиêîгî юâ³лåю 2000 
ðîêу: «В³дчàлиòи нà 
глиб³нь» (Лê, 5:4) — 

пîêинуòи м³лê³, зàñòîян³ 
âîди ³нñòиòуц³йнîгî 
мåнåджмåнòу ³ âийòи 
â чàñòî буðхлиâ³ âîди 
пîñòмîдåðнîгî ñâ³òу 
пî бàгàòий улîâ. 
Ñòàòи Цåðêâîю, яêà 
пîñлухàлàñя зàêлиêу 
Пàпи Фðàнц³ñêà дî 
м³ñ³îнåðñòâà у «Evangelii 
gaudium». Уêðàїнñьêà 
Г ð å ê î - К à ò î л и ц ь ê à 
Цåðêâà âнîñиòь у цåй 
глîбàльний пîчин ³ 
ñâ³й мîдåðний дîñâ³д, 
³ âñ³ ò³ дàâн³ дàðи, яê³ 
я òуò пåðåл³чиâ; âîнà 
òàêîж пîдàє âñåлåнñьê³й 
Цåðêâ³ жиâий пðиêлàд 
ò³єї ³ñòини, щî ò³льêи òå 
êàòîлицòâî, яêå мîжå 
пðиâåñòи людину XXI 
ñòîл³òòя дî дðужби 
з Гîñпîдîм Іñуñîм 
Хðиñòîм ³ дî зàлучåння 
â Йîгî ò³лî — Цåðêâу, 
є êàòîлицòâîм пîâнîю 
м³ðîю.

Ò³, хòî â Уêðàїн³ òðимàâ 
пðи жиòò³ Уêðàїнñьêу 
Г ð å ê î - К à ò î л и ц ь ê у 
Цåðêâу â чàñи, êîли 
âîнà булà нàйб³льшîю 
нåлåгàльнîю, п³дп³льнîю 
ðåл³г³йнîю ñп³льнîòîю â 
ñâ³ò³, нå пðîпîâ³дуâàли 
³ нå пðàêòиêуâàли, òàê 
би мîâиòи, «пîлåгшåнîї 
âåðñ³ї êàòîлицòâà». Їх 
булî пîзбàâлåнî хðàм³â 
òà шê³л — àлå н³хòî 
нå зм³г â³д³бðàòи у них 
пîâнîòи êàòîлицьêîї 
³ñòини. Ñàмå ця пîâнîòà 
дàлà ñилу гåðîїчн³й 

ñàмîпîжåðòâ³, яêà 
â³днîâилà Цåðêâу 
â Уêðàїн³; ñàмå 
âîнà мàє нàдихнуòи 
цю àðхиєпàðх³ю 
Уêðàїнñьêîї Гðåêî-
Кàòîлицьêîї Цåðêâи òà 
її пðåдñòîяòåл³â.

Мàбуòь, нàйб³льший 
âиêлиê, щî пîñòàнå 
пåðåд âàми яê Цåðêâîю 
нîâîї єâàнгåл³зàц³ї, — 
цå нàдихнуòи мîлîдь 
пðийняòи дðужбу з 
Гîñпîдîм Іñуñîм, яêий 
є â³дпîâ³ддю нà пиòàння 
êîжнîгî людñьêîгî 
жиòòя. Алå â îñîб³ ³ 
нîâîгî миòðîпîлиòà 
Ф ³лàдåльô ³ йñ ь êî гî , 
³ âåðхîâнîгî 
àðхиєпиñêîпà Києâî-
Гàлицьêîгî âàñ 
îбдàðîâàнî пàñòиðями 
³ пðîâ³дниêàми, êîòð³ 
мàюòь âåлиêий дîñâ³д 
òâîðåння — чàñòî â дужå 
ñêðуòних мàòåð³àльних 
умîâàх — жиâих òà 
д³яльних хðиñòиянñьêих 
мîлîд³жних ñп³льнîò.

Òуò, у Ñпîлучåних 
Шòàòàх, мàòåð³àльн³ 
ðåñуðñи — нå пðîблåмà; 
пðîблåмîю є â³з³я ³ 
âîля. Людьми â³з³ї ³ 
âîл³ були ñлуги Бîж³ 
Андðåй Шåпòицьêий ³ 
Йîñиô Ñл³пий. Зàâдяêи 
їхньîму зàñòупницòâу òà 
п³д нàòхнåнням їхньîгî 
пðиêлàду Уêðàїнñьêà 
Г ð å ê î - К à ò î л и ц ь ê à 
Цåðêâà Ф³лàдåльô³ї òà 

її Цåðêâи-ñåñòðи пî âñ³х 
Ñпîлучåних Шòàòàх 
мîжуòь ñòàòи ³ñòинним 
ñâ³òлîм нàðîд³â, 
зàпàлиòи ñâ³ò âîгнåм 
Духà, зц³лиòи зðàнåну 
êульòуðу, зàпðîпîнуâàòи 
людñòâу XXI ñòîл³òòя 
шляхåòну â³з³ю людñьêîї 
ñпðîмîжнîñò³ дîñягòи 
³ñòиннîгî блàжåнñòâà у 
дðужб³ з Іñуñîм Хðиñòîм, 
âîñêðåñлим Гîñпîдîм ³ 
Цàðåм âñåñâ³òу. Ñлàâà 
Йîму âî â³êи!

Дæордæ Вайгель,
êàòîлицьêий ô³лîñîô ³ 
бîгîñлîâ

Зà мàòåð³àлàми 
ZBRUCH.EU

П ð å ñ ñ л у ж б à 
Ñåêðåòàð³àòу Ñинîду 
Єпиñêîп³â УГКЦ

https://synod.ugcc.ua/
data/sv idchennya-u-
hh-stolitti-i-misiya-v-hhi-
stolitti-shidni-katolytski-
t s e r k v y - i - v s e l e n s ka -
tserkva-1067/
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Архиєрейська Вечірня
Головує:  Архпєпископ-емерит 

Стефан Сорока

Дні Місійності: розваæання на приготування до Зшестя Святого Духа з
Владикою   Теодором   Мартинюком

Неділя, 2 червня  - Архиєрейська Вечірня

Неділя, 2 червня  - Дні Місійності
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Утреня 
Головує:    Владика   

 Тарас    Сеньків 

Боæественна Літургія
Головує:      Владика      Павло      Хомницький  

Понеділок, 3 червня - Утреня

Понеділок, 3 червня - Божественна Літургія
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Архиєрейська Вечірня з Литією
Головує: Владика Богдан Данило 

Понеділок, 3 червня - Архиєрейська Вечірня
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6 чåðâня 2019 п.

З нàгîди пîчàòêу 
ñлуж³ння нîâîгî 
м и ò ð î п î л и ò à 
Ф ³ л à д å л ь ô ³ й ñ ь ê î ї 
миòðîпîл³ї Уêðàїнñьêîї 
Г ð å ê î - Кà ò î л и ц ь ê î ї 
Цåðêâи âлàдиêи Бîðиñà 
Гудзяêà, ³нòðîн³зàц³я 
яêîгî â³дбулàñя 4 
чåðâня â êàòåдð³ 
Нåпîðîчнîгî Зàчàòòя, 
мåð Ф³лàдåльô³ї 
Джåймñ К³н³ пðîгîлîñиâ 
у м³ñò³ òиждåнь «В³д 
ñåðця дî ñåðця».

«Я, Джåймñ К³н³, мåð 
м³ñòà Ф³лàдåльô³я, 
пðîгîлîшую цåй 
òиждåнь, з 2 дî 9 
чåðâня, â Ф³лàдåльô³ї 
òижнåм «В³д ñåðця дî 
ñåðця» ³ â³òàю єпиñêîпà 
Гудзяêà з мîжлиâ³ñòю 
пðîâàдиòи уêðàїнñьêî-
à м å ð и ê à н ñ ь ê у 
êàòîлицьêу ñп³льнîòу 
нàшîгî м³ñòà ³ бàжàю 
уñ³м ðàд³ñнîгî òижня, 
êîли ми â³òàємî нîâîгî 
духîâнîгî л³дåðà 
у нàш³й îêîлиц³», - 
йдåòьñя у дîêумåнò³, щî 
пðîгîлîшує òиждåнь 
«В³д ñåðця дî ñåðця».

У ньîму мåð К³н³, 
â³òàючи âлàдиêу 
Бîðиñà з пîчàòêîм 
нîâîгî ñлуж³ння òà 

уêðàїнñьêу êàòîлицьêу 
ñп³льнîòу з îòðимàнням 
нîâîгî духîâнîгî 
л³дåðà, нàгîлîñиâ 
нà òîму, щî мåòîю 
цьîгî òижня є плåêàòи 
єдн³ñòь м³ж єпиñêîпàми, 
духîâåнñòâîм òà людьми 
â³ðи, îб’єднàòи УГКЦ ³ 
Вñåлåнñьêу Цåðêâу òà 
ðîзâиâàòи åêумåн³чн³ 
ñòîñунêи, п³дñилюâàòи 
ñòîñунêи м³ж îêîлицåю 
êàòåдðàльнîгî ñîбîðу 
òà м³ñòîм, à òàêîж 

пðинåñòи миð, ñмиðåння 
òà ðàд³ñòь м³ñòîâ³, 
âизнàючи пîòðåби 
б³дних ³ знåдîлåних.

«Ф³лàдåльô³я пишàєòьñя 
â³ддàнîю уêðàїнñьêî-
à м å ð и ê à н ñ ь ê î ю 
ñп³льнîòîю, для яêîї 
âàжлиâим àñпåêòîм 
жиòòя є â³ðà, яêà дàє 
ñилу, єдн³ñòь, â³дчуòòя 
ñп³льнîñò³ òим, хòî 
мåшêàє у нàшîму м³ñò³», 
- зàзнàчиâ мåð.

МЕРІЯ ФІЛАДЕЛЬФІЇ ПРОГОЛОСИЛА ТИЖДЕНЬ 
«ВІД СЕРЦЯ ДО СЕРЦЯ» НА МІСЬКОМУ РІВНІ

h t tp s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
catholics/ugcc/76078

Photo: (Holding Citation and Proclamation (Left to Right)
Councilman Allan Domb; Eugene Luciw; Councilman David Oh; Ulana 
Mazurkevich; Archbishop-Metropolitan (Emeritus) Stefan Soroka; 
Councilman Derek Green; Archbishop-Metropolitan Borys Gudziak; 
Councilman Al Taubenberger; Very Reverend Michael Hutsko; 
Councilwoman Helen Gym; Councilman Mark Squilla

Понеділок, 3 червня 
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Понеділок, 3 червня 

У пîнåд³лîê, 3 чåðâня 2019 ð., Миòðîпîлиò-åмåðиò Ñòåôàн Ñîðîêà й 
Миòðîпîлиò Бîðиñ Ґудзяê â³дâ³дàли Миòðîпîлиòà-åмåðиòà Ñòåпàнà Ñулиêà.
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Вівторок, 4 червня - Інтронізація
ЧИН ІНТРОНІЗАЦІЇ І ВВЕДЕННЯ НА ПРЕСТІЛ

À ð õ è º ð å é : 
Блàжåнн³ший Влàдиêî, 
Бîжîю мил³ñòю, 
ð³шåнням Ñинîду 
Уêðàїнñьêîї Гðåêî-
Кàòîлицьêîї Цåðêâи 
òà блàгîñлîâåнням 
Ñâяò³шîгî Оòця 
Фðàнциñêà ñòîїòь 
пåðåд òîбîю бîгî-
любиâий àðхиєпиñêîп 
Бîðиñ, щîб йîгî 
ââåñòи нà пðåñòîл 
Ф ³ л à д å л ь ô ³ й ñ ь ê î ї 
àðхиєпàðх³ї.

Ïàтð³àðõ: Влàдиêî 
Бîðиñå, яê Оòåць ³ 
Глàâà Уêðàїнñьêîї 
Г ð å êî - Кà òî л и ц ь ê î ї 
Цåðêâи мàю âлàду 
ââåñòи òåбå нà пðåñòîл 

Фото: Архиєпископ-емерит Стефан Сорока, Архиєпископ Борис Ґудзяк, Апостольський 
Нунцій в США Кристофер П’єррі, отець Роман Мірчук (ôîòî: Òåðåña Ñ³âàê)

Ф ³ л à д å л ь ô ³ й ñ ь ê î ї 
àðхиєпàðх³ї. Нåхàй 
будуòь пðîчиòàн³ 
гðàмîòи. 

Àðõèºðåé ÷èтàº ãðàмîтó.

Ïàтð³àðõ: Зг³днî з 
пðипиñàми цåðêîâних 
êàнîн³â, пðîшу 
пðîгîлîñиòи ³ñпîâ³дь 
â³ðи.

Символ віри
Мèтðîïîëèт: В³ðую â 
єдинîгî Бîгà Оòця, 
âñåдåðжиòåля, òâîðця 
нåбà ³ зåмл³, ³ âñьîгî âи-
димîгî ³ нåâидимîгî. І â 
єдинîгî Гîñпîдà Іñуñà 
Хðиñòà, Ñинà Бîжîгî, 
єдинîðîднîгî, â³д Оòця 

ðîджåнîгî пåðåд уñ³мà 
â³êàми. Ñâ³òлî â³д ñâ³òлà, 
Бîгà ³ñòиннîгî â³д Бîгà 
³ñòиннîгî, ðîджåнîгî, 
н å ñ î ò â î ð å н î г î , 
єдинîñущнîгî з Оòцåм, 
щî чåðåз ньîгî âñå 
ñòàлîñя. В³н зàдля 
нàñ людåй ³ нàшîгî 
ðàди ñпàñ³ння з³йшîâ 
з нåбåñ, ³ âî-плîòиâñя 
з Духà Ñâяòîгî ³ Мàð³ї 
Д³âи, ³ ñòàâñя чîлîâ³êîм. 
І буâ ðîзп’яòий зà нàñ 
зà Пîнò³я Пилàòà, 
³ ñòðàждàâ, ³ буâ 
пîхîâàний. І âîñêðåñ 
у òðåò³й дåнь, зг³днî з 
Пиñàнням. І âîзн³ññя нà 
нåбî, ³ ñидиòь пðàâîðуч 
Оòця. І âдðугå пðийдå з³ 
ñлàâîю ñудиòи жиâих ³ 

мåðòâих, à йîгî цàðñòâу 
нå будå ê³нця. І â Духà 
Ñâяòîгî, Гîñпîдà 
жиâîòâîðящîгî, щî 
â³д Оòця ³ñхîдиòь, 
щî з Оòцåм ³ Ñинîм 
ð ³ â н î п î ê л î н я є м и й 
³ ð³âнîñлàâимий, 
щî гîâîðиâ чåðåз 
пðîðîê³â. В єдину, ñâяòу, 
ñîбîðну й àпîñòîльñьêу 
Цåðêâу. Іñпîâ³дую îднå 
хðåщåння нà â³дпущåння 
гð³х³â. Оч³êую 
âîñêðåñ³ння мåðòâих ³ 
жиòòя мàйбуòньîгî â³êу. 
Ам³нь.

Ïàтð³àðõ: Бîгîâ³ 
блàгîдàðåння.

(Продовæення на ст. 21)
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ЧИН ІНТРОНІЗАЦІЇ І ВВЕДЕННЯ НА ПРЕСТІЛ

Ïðîтîдèÿêîí: Гîñпîдåâ³ 
пîмîл³мñя.

Хîð: Гîñпîди, пîмилуй.

Ïàтð³àðõ: Гîñпîди, 
Іñуñå Хðиñòå, Бîжå нàш, 
ðàди Òâîєї нåâимîâнîї 
милîñòи, Òи з³ñлàâ Духà, 
Òâîгî Уò³шиòåля, â³д 
Оòця нà учн³â ³ àпîñòîл³â 
Òâîїх, ³ ними зàñнуâàâ ³ 
ñêð³пиâ Цåðêâу пî âñ³й 
âñåлåнн³й. Мîлимîñя, 
î âñåблàгий Влàдиêî, 
згляньñя з нåбà нà Òâîгî 
ñлугу, àðхиєпиñêîпà 
Бîðиñà, щî 
ââîдиòьñя нà пðåñòîл 
Ф ³ л à д å л ь ô ³ й ñ ь ê î ї 
àðхиєпàðх³ї ³ пîдàй 
йîму мудðîñò³ й ðîзуму, 

âлîжи â йîгî ñåðцå духà 
ñòðàху Бîжîгî, духà 
блàгîчåñòя ³ ðåâнîñò³ 
для пðîñлàâи Òâîгî 
ñâяòîгî Імåн³, щîб â³н 
ñпîâняâ д³лî ñлуж³ння 
для Òâîєї ñâяòîї Цåðêâи, 
бî Òи милîñòиâий ³ 
чîлîâ³êîлюбний Бîг 
єñи, ³ Òîб³ ñлàâу âîзñи-
лàємî, +Оòцю, ³ Ñину, 
³ Ñâяòîму Духîâ³, нин³, 
³ пîâñяêчàñ, ³ нà â³êи 
â³чн³.

Хîð: Ам³нь.

Àðõèºðåé: Влàдиêà 
Бîðиñ, ââîдиòьñя 
нà пðåñòîл 
Ф ³ л à д å л ь ô ³ й ñ ь ê î ї 
àðхиєпàðх³ї ³ 

пåðåдàєòьñя йîму 
зàêîннà âлàдà нàд 
духîâними ³ дîчàñними 

ñпðàâàми.

Ïàтð³àðõ: Оцå 
ââîджу òåбå нà 
пðåñòîл ³ пîñòàâляю 
à ð х и є п и ñ ê î п î м 
Ф ³ л à д å л ь ô ³ й ñ ь ê î ї 
àðхиєпàðх³ї ³ дîâ³ðяю 
òîб³ â ³мåн³ Цåðêâи 
Хðиñòîâå ñòàдî, яêим 
мàєш упðàâляòи нà âз³ð 
Гîñпîдà нàшîгî Іñуñà 
Хðиñòà, щî пîлîжиâ 
душу ñâîю зà â³âц³, 
щîб у дåнь ñуду â³н 
м³г дàòи дîбðий îдâ³ò 
Хðиñòу Бîгîâ³ нàшîму 
пðî ñâîє упðàâл³ння.

Ïàтð³àðõ дàº Вëàдèц³ 
íàãðóдíèé õðåст ³ 
âèãîëîøóº: Аêñ³îñ!

Хîð: Аêñ³îñ. Òðич³.
Фото: Блаæенніший Святослав вітає ново-возведеного 

Митрополита Бориса Ґудзяка (ôîòî: Òåðåña Ñ³âàê)

фото: Патріарх Святослав дає Владиці 
нагрудний хрест

(Продовæення на ст. 21)

(продовæення з попередньо¿ сторінки)
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Вівторок, 4 червня - Інтронізація
Інтронізація  Високопреосвященного Бориса Ґудзяка

Філадельфія, Пенс.  
– Єпиñêîп Бîðиñ 
буâ зàпðîпîнîâàний 
Ñинîдîм уêðàїнñьêих 
êàòîлицьêих єпиñêîп³â 
у âåðåñн³ 2018 
ð. ³ пðизнàчåний 
Пàпîю Фðàнциñêîм 
М и ò ð î п î л и ò î м 
А ð х и є п и ñ ê î п î м 
Ф³лàдåльô³йñьêим 18 
люòîгî 2019 ð., à 
îô³ц³йнî Вâåдåний нà 
пðåñò³л - 4 чåðâня 2019 
ð. Цåй дåнь зàлишиòьñя 
â нàш³й пàм’яò³ яê 
пîчàòîê нîâîї åðи 
â ³ñòîð³ї Уêðàїнñьêîї 
Кàòîлицьêîї Аðхиєпàðх³ї 
Ф³лàдåльô³ї òà 
Уêðàїнñьêîї Кàòîлицьêîї 
Цåðêâи.

Нàшîгî нîâîгî 
Миòðîпîлиòà чåêàє 
бàгàòî âиêлиê³â у 
дîнåñåнн³ пîñлàння 
Хðиñòà дî йîгî пàñòâи.  
Ми пîñò³йнî мîлимîñя 
зà ньîгî.
Щå зà дâ³ гîдини дî 
пîчàòêу цåðåмîн³ї 
люди пîчàли ñò³êàòиñя 
дî Кàòåдðи. Вåлиê³ 
òåлååêðàни пîзà хðàмîм 
були âñòàнîâлåн³ для 
òих, хòî нå пîòðàпиâ дî 
ñåðåдини.

Л³òуðг³йнà пðîцåñ³я, 
щî ðухàлàñя дî хðàму, 
âиглядàлà зàâîðîжуючå. 
Пîпåðåду йшîâ 

ñåм³нàðиñò Бîгдàн 
Вàñил³â, яêий н³ñ хðåñò, 
зà ним йшли члåни 
ПЛАÑÒу òà ÑУМу. 
Уðîчиñòîñò³ дîдàâàли 
й Лицàð³ Кîлумбà пðи 
âñ³х ñâîїх ðåгàл³ях. Зà 
ними йшли близьêî 50 
єпиñêîп³â з Уêðàїнñьêîї 
Кàòîлицьêîї, Ñх³дних 
К à ò î л и ц ь ê и х , 
Р и м î - К à ò î л и ц ь ê î ї 
й  Уêðàїнñьêîї 
Пðàâîñлàâнîї Цåðêîâ. 
125 ñâящåниê³â, 
11 дияêîн³â òà 70 
мîнàх³â. Ñåðåд них 
були Єпиñêîп-åмåðиò 
з³ Ñòåмôîðдñьêîї 
Єпàðх³ї  Вàñиль Лîñòåн 
³ Виñîêîпðåîñâящåнний 
Аðхиєпиñêîп-åмåðиò 
Ñòåôàн Ñîðîêà.

Ñåðåд âиñîêих 
цåðêîâних дîñòîйниê³â 
були: Йîгî Еêñцåлåнц³я  
Кðиñòîôåð П’єð³, 
Апîñòîльñьêий Нунц³й 
â Ñпîлучåних Шòàòàх, 
Йîгî Ем³нåнц³я Ò³мîò³ 
Кàðдинàл Дîлàн ³ Йîгî 
Еêñцåлåнц³я Чàðлз 
Шàпу, Аðхиєпиñêîп 
Ф³лàдåльô³йñьêий. Яê 
гàðнî бàчиòи нàших 
Р и м î - К à ò î л и ц ь ê и х 
бðàò³â нà нàших 
ñâяòêуâàннях пîðяд з 
нàми.

Нàш Пàòð³àðх, 
Б л à ж å н н ³ ш и й 

Ñâяòîñлàâ Шåâчуê, 
блàгîñлîâляâ â³ðних 
пðîхîдячи пîâз них у 
пðîцåñ³ї. Хîð ñп³âàâ: 
«Будь ³м’я Гîñпîднє 
блàгîñлîâåннå».

Чин Вâåдåння нà 

пðåñò³л ðîзпîчàâñя з 
зàчиòуâàння Нунц³єм 
К ð и ñ ò î ô å ð î м 
П’єð³ Пàпñьêîї 
булли, îô³ц³йнîгî 
п ð î г î л î ш å н н я 

 16 ÷åðâíÿ, 2019 p. 22

Єпископ Богдан Дзюрах зачитав 
Патріаршу грамоту про канонічне 
призначення  укра¿нською мовою, а 
Єпископ Андрій Рабій – англійською. 

(Продовæення на ст. 23)



Пàпîю Фðàнциñêîм 
нîâîгî Миòðîпîлиòà. 
Миòðîпîлиò пðийняâ 
буллу ³ ðîзгîðнуâ її 
для îгляду пðиñуòн³ми 
у хðàм³.  Пðиñуòн³ 
àплîдуâàли. Єпиñêîп 
Бîгдàн Дзюðàх зàчиòàâ 
Пàòð³àðшу гðàмîòу пðî 
êàнîн³чнå пðизнàчåння  
уêðàїнñьêîю мîâîю, 
à Єпиñêîп Андð³й 
Рàб³й – àнгл³йñьêîю. 
Миòðîпîлиò Бîðиñ 
ñêлàâ âизнàння 
â³ðи пðîгîлîñиâши 
Апîñòîльñьêий ñимâîл 
â³ðи. Блàжåнн³ший 
Ñâяòîñлàâ пåðåдàâ 
М и ò ð î п î л и ò у 
Аðхиєпиñêîпу Бîðиñу 
пåêòîðàльний хðåñò òà 
³нш³ ñимâîли, й пîпðîñиâ 
пðîâàдиòи ñâîю 
пàñòâу дîðîгîю Іñуñà 
Хðиñòà.  Ñâящåниêи 
Ф ³ л à д å л ь ô ³ й ñ ь ê î ї 
Аðхиєпàðх³ї зàñâ³дчили 
ñмиðåння нîâîму 
Миòðîпîлиòу ц³луючи 
йîгî ðуêу, îмîôîð 
нà пðàâîму плåч³ 
òà нàбåдðåниê.  
У хâилюючîму 
å ê у м å н ³ ч н î м у 
жåñò³ Миòðîпîлиò 
Бîðиñ п³д³йшîâ дî 
Виñîêîпðåîñâящåннîгî 
Анòîн³я, Миòðîпîлиòà 
У ê ð à ї н ñ ь ê î ї 
Пðàâîñлàâнîї Цåðêâи, 
щîб пðиâ³òàòи йîгî.

Гîлîâними ñлужиòåлями 
нà Бîжåñòâåнн³й л³òуðг³ї 

були Блàжåнн³ший 
Ñâяòîñлàâ òà Йîгî 
Еêñцåлåнц³я Кðиñòîôåð 
П’єð³.  Ñп³âñлужиòåлями – 
Виñîêîпðåîñâящåнний 
Миòðîпîлиò Бîðиñ 
Ґудзяê, Йîгî Ем³нåнц³я 
Кàðдинàл Дîлàн, 
Йîгî Еêñцåлåнц³я 
Чàðлз Шàпу, 
Виñîêîпðåîñâящåнний 
Аðхиєпиñêîп-åмåðиò 
Ñòåôàн Ñîðîêà  òà 
дåêàни Аðхиєпàðх³ї. 
Ñп³âàâ л³òуðг³ю 
àнгл³йñьêîю òà 
уêðàїнñьêîю зâåдåний 
хîð пàðàô³й 
Ф ³ л à д å л ь ô ³ й ñ ь ê î ї 
Аðхиєпàðх³ї п³д 
пðîâîдîм п. Бîгдàнà 
Гåнгàлà òà п. Ñòåпàнà 
Шишêи. 

У ñâîїй пðîпîâ³д³ 
Блàжåнн³ший Ñâяòîñлàâ 
гîâîðиâ пðî òå, яê 
Ñâяòий Дух уêð³плюâàâ 
àпîñòîл³â у їхн³й â³ð³ ³ 
пðîñиâ  йîгî пðî пîм³ч 
нîâîму Миòðîпîлиòу 
â пðîâîд³ нàшîю 
Цåðêâîю â Амåðиц³.  
Блàжåнн³ший òàêîж 
âиñлîâиâ пîбàжàння, 
щîб Цåðêâà â Амåðиц³ 
плåêàлà близьê³ñòь з 
нàшîю Цåðêâîю â 
Уêðàїн³. 
Виñîêîпðåîñâящåнний 
Бîðиñ òàêîж âигîлîñиâ 
ñâîю пåðшу пðîпîâ³дь 
яê Миòðîпîлиò-
Аðхиєпиñêîп. В³н ñòîяâ 
пåðåд òåòðàпîдîм ³ 

пðямî зâåðòàâñя дî 
â³ðних.  В³н пîдяêуâàâ 
ñâîїм бàòьêàм, âчиòåлям 
³ Бîгîâ³ зà пîêлиêàння 
дî ñâящåнñòâà. В³н 
гîâîðиâ пðî òих у ñâ³ò³ 
³ â нàш³й ñп³льнîò³, яê³ 
зàлишàюòьñя нà узб³чч³ 
жиòòя чåðåз хâîðîби 
чи нåпîâнîñпðàâн³ñòь. 
В³н îб³цяâ буòи їхн³м 
зàñòупниêîм. Яê 
пðиêлàд, дî ньîгî 
п³д³йшлà мàòи з 
диòинîю нà â³зêу. В³н 
ñêàзàâ диòин³, щî цå її 
êàòåдðà ³ щî â³н зàâжди 
будå òуò для нåї. Йîгî 
ñлîâà ñòàли ñпðàâжн³м 
зâåðнåнням â³д ñåðця 
дî ñåðця. Нàшà 
Уêðàїнñьêà Кàòîлицьêà 
Цåðêâà пåðåжилà ðîêи 
пåðåñл³дуâàнь з пîм³ччю 
Бîгà ³ Йîгî Ñâяòîгî 
Духà.  Аðхиєпиñêîп 
Бîðиñ пîîб³цяâ ðîбиòи 
âñå мîжлиâå, щîб нàшà 
Цåðêâà пðîдîâжуâàлà 
пðîцâ³òàòи.

Пðиâ³òàння òàêîж 
âигîлîñили Амбàñàдîð 
Уêðàїни â ÑША Вàлåð³й 
Чàлий ³ Пðåзидåнò 
Ñâ³òîâîгî êîнгðåñу 
уêðàїнц³â, пàн Пàâлî 
Ґðîд. Амбàñàдîð 
пîîб³цяâ п³дòðимêу яê 
Уêðàїнñьê³й Кàòîлицьê³й 
òàê ³ Уêðàїнñьê³й 
Пðàâîñлàâн³й Цåðêâàм 
â Амåðиц³.  В³н 
âиñлîâиâ ñâîю ðàд³ñòь 
з пðиâîду òîгî, щî 

уêðàїнñьêà мîâà ³ 
êульòуðà пðîцâ³òàюòь 
у Ñпîлучåних Шòàòàх.  
Пàн Ґðîд пîбàжàâ 
Миòðîпîлиòу  Бîðиñу 
³ нàш³й Цåðêâ³ Бîжîгî 
блàгîñлîâåння ³ 
зàпåâниâ у ñâîїй 
п³дòðимц³.

Влàдиêà Андð³й 
пîдяêуâàâ âñ³м, зàâдяêи 
êîму  цåй пàм’яòний 
дåнь ñòàâ мîжлиâим. 
Л³òуðг³я зàâåðшилàñя 
ñп³âîм мîлиòâи «Бîжå 
âåлиêий, єдиний» òà 
«Бîжå, блàгîñлîâи 
Амåðиêу!»

Бàгàòî людåй з ð³зних 
êуòîчê³â ÑША, Кàнàди, 
Єâðîпи пðибули нà 
цå ñâяòî, щîб ñòàòи 
ñâ³дêàми ³ñòîðичнîгî 
мîмåнòу â нàш³й 
Цåðêâ³. Вñåчåñн³ший 
îò. Юð³й Л³щинñьêий 
пðибуâ з м³ñòà Ñåнл³ñ 
у Фðàнц³ї,  дå жилà 
Аннà Яðîñлàâнà,  
êîðîлåâà Фðàнц³ї.  
Оòåць Юð³й, пàðîх 
цåðêâи Бîðиñà òà Гл³бà, 
буâ ðуêîпîлîжåний 
Єпиñêîпîм Бîðиñîм ³ 
ñлужиâ йîгî êàнцлåðîм.  
В³н зàñмучåний 
ðîзлуêîю з³ ñâîїм  
нàñòàâниêîм й дîðîгим 
єпиñêîпîм, àлå гîðдий 
òà щàñлиâий, щî îдин 

Інтронізація  Високопреосвященного Бориса Ґудзяка
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з «нàших» буâ îбðàний 
пðîâàдиòи Цåðêâу â 
Амåðиц³. 

Нîâий Миòðîпîлиò 
є âиñîêîîñâ³чåний  з 
глибîêим пðàêòичним 
дîñâ³дîм, îñîблиâî 
чåðåз пðàцю â 
У ê ð à ї н ñ ь ê î м у 
К à ò î л и ц ь ê î м у 
Ун³âåðñиòåò³ у Льâîâ³. 
Йîгî â³ддàн³ñòь òà 
пîñâяòà нàдихàюòь 
нàñ. Нàш нîâий 
духîâний бàòьêî ³ 
пðîâ³дниê є ñмиðåнний, 
мîлиòîâний, духîâний 
âчиòåль ³ пðîâ³дниê, 
б л à г î ñ л î â å н н и й 
бàгàòьмà  Бîгîм 
дàними òàлàнòàми.  
Виñîêîпðåîñâящåнний 
Бîгдàн Дзюðàх з 
Києâà, яêий ñлужиòь 
Ñåêðåòàðåм Ñинîду 
уêðàїнñьêих êàòîлицьêих 
єпиñêîп³â, пîòâåðдиâ 
ñп³âчуòлиâ³ñòь òà глибîêу 
â³ðу Аðхиєпиñêîпà 
Бîðиñà.  

Бàгàòî з пðибулих 
пðигàдуâàли ³ пðî ðîль 
Єпиñêîпà Бîðиñà п³д 
чàñ пîд³й нà Мàйдàн³.  
28 чåðâня у Льâîâ³ нàш 
нîâий Миòðîпîлиò будå 
удîñòîєний пðåñòижнîї 
нàгîðîди Нîòð Дàм. 
І ñпðàâд³, цå є дåнь, 
яêий ñòâîðиâ Гîñпîдь, 
ðàд³ймî й âåñåл³мñя â³д  
нин³ й нàдàл³. 

Інтронізація  Високопреосвященного Бориса Ґудзяка
Íîâèíè Àðõ³ºïàðõ³¿
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 Valeriy Chaly and 
Paul Grod

Вàлåð³й Чàлий ³ 
Пàâлî Ґðîд



16 ÷åðâíÿ, 2019 p.  25

Íîâèíè Àðõ³ºïàðõ³¿

«Якщо ви скуштували, який добрий Господь, ідіть вперед 
і свідчіть!» — митрополит Філадельфійський Борис Ґудзяк

5 чåðâня 2019 p.

«Я хîчу пåðåд âàми ³ 
пåðåд Бîгîм зàñâ³дчиòи 
ñâîю ðàд³ñòь, миð ³ 
âдячн³ñòь зà дîâ³ðу: зà 
дîâ³ðу Пàпи, Ñинîду 
Єпиñêîп³â, ñâящåнниê³â 
³ âñ³х âàñ», — зâåðнуâñя 
дî â³ðян миòðîпîлиò 
Ф ³ л à д å л ь ô ³ й ñ ь ê и й 
Бîðиñ Ґудзяê у â³âòîðîê, 
4 чåðâня 2019, п³д чàñ 
³нòðîн³зàц³ї.

Зà йîгî ñлîâàми, ми 
пîâинн³ буòи ðàзîм. 
Кð³м òîгî, нàм пîòð³бнî 
â³дчуâàòи Бîгà â ñåðцях ³ 
пîñåðåд нàñ. Бà б³льшå, 
яêщî ми â³дêðиємî ñåðця 
дî Бîжîї блàгîдàò³, òî 
мîжå ñòàòиñя диâî.

«Д³òи ц³єї Цåêðâи, ми нå 
мàємî пðàâà нå ñâ³дчиòи 
ñâîю â³ðу. Ід³òь ³ ñâ³дч³òь, 
пðиñлухàйòåñь дî ñâîїх 
ñåðдåць ³ дîпîмîж³òь 
Цåðêâ³ â³днîâиòиñя. 
В³днîâ³мîñя ³ ми уñ³, бåз 
нàð³êàнь, бåз ðåâнîщ³â. 
Мîл³òьñя êîжåн ðàнîê 
³ âåч³ð — ³ цå зм³ниòь 
âàшå жиòòя, мîлиòâà 
пîнîâиòь âàшå жиòòя 
нàд³єю», — зàêлиêàâ 
â³ðних миòðîпîлиò 
Бîðиñ.

В³н пåðåêîнàний, 
пîòð³бнî ñпîчàòêу 
â³дêðиòи ñâîє ñåðцå, 
щîб пîчуòи ñåðця 
³нших. Ми â³дчуâàємî 
Бîгà, яêий є пðиñуòн³й 
м³ж нàми ³ любиòь нàñ. 
Вàðòî â³дчуòи цå.

«Пðийм³мî âñ³ 
зàпðîшåння нàшîгî 
Гîñпîдà. В³днîâ³мîñя! 
Бåз нàð³êàнь ³ 
ðåâнîщ³â! Кàòåдðà 
Нåпîðîчнîгî Зàчàòòя 
â³дêðиòà для âñ³х!» — 
зàуâàжиâ  миòðîпîлиò 
Ф ³ л à д å л ь ô ³ й ñ ь ê и й 
Бîðиñ Ґудзяê.

Дåпàðòàмåнò ³нôîðмàц³ї 
УГКЦ

h t t p : / / u g c c . t v / u a /
media/86459.html

http://news.ugcc.ua/
en/news/if_you_have_
t a s t e d _ h ow_good _
i s _ t h e _ l o r d _ _wa l k _
s t r a i gh t _and_bea r_
witness_metropolitan_
of_philadelphia_borys_
gudziak_86471.html

(ôîòî: П. Б³лий)

Вівторок, 4 червня - Інтронізація
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«ІДІТЬ І СВІДЧІТЬ, ПРИСЛУХАЙТЕСЬ ДО СВОЇХ 
СЕРДЕЦЬ І ДОПОМОЖІТЬ ЦЕРКВІ ВІДНОВИТИСЯ», - 

МИТРОПОЛИТ БОРИС ҐУДЗЯК

4 чåðâня 2019 p.

Нîâий миòðîпîлиò 
Ф ³ л à д å л ь ô ³ й ñ ь ê и й 
нàпðиê³нц³ цåðåмîн³ї 
³нòðîн³зàц³ї зâåðнуâñя 
дî ê³льêîх òиñяч â³ðних, 
яê³ 4 чåðâня пðибули дî 
êàôåдðàльнîгî ñîбîðу 
УГКЦ у Ф³лàдåльô³ї 
нå лишå з³ ÑША, àлå 
й з Уêðàїни, Фðàнц³ї, 
Бåльг³ї, Н³мåччини, 
Кàнàди, щîб пðиâ³òàòи 
àðхиєпиñêîпà Бîðиñà 
Ґудзяêà.

«Хîчу зàñâ³дчиòи 
âдячн³ñòь зà дîâ³ðу Пàп³ 
Фðàнциñêу, Ñинîду 
єпиñêîп³â УГКЦ. Дяêую 
уñ³м âàм. Зà âñå, щî 
зðîбиâ у ñâîєму жиòò³, 
зàâдячую бàòьêàм. 
Дяêую âñ³м âлàдиêàм, 
ñâящåнниêàм ³ â³ðним 
зà òå, щî пîчинàємî 
ðàзîм. Дяêую, щî 
Гîñпîдь, Ñâяòий Дух ³ 
Цåðêâà мåнå пîêлиêàли 
дî душпàñòиðñòâà», 
- з òàêими ñлîâàми 
миòðîпîлиò Бîðиñ 
зâåðнуâñя дî 
пðиñуòн³х нà цåðåмîн³ї 
³нòðîн³зàц³ї.

Йîгî пðîмîâà булà 

Вівторок, 4 червня - Інтронізація

(ôîòî: Ò. Б³лий)(Продовæення на ст. 27)
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щиðîю ³ пðîñòîю. 
Миòðîпîлиò нàпðàâиâñя 
дî мàлåньêîї д³âчинêи 
нà ³нâàл³днîму â³зêу: 
«Андð³àнî, знàй, щî 
цå òâîя Цåðêâà, òîб³ 
òуò зàâжди ðàд³». В³н 
âиîêðåмиâ ñåðåд 
òиñяч â³ðних мîлîду 
мîнàхиню ³ âиñлîâиâ 
ñпîд³âàння нà нîâ³ 
пîêлиêàння у Цåðêâ³, 
бî òîд³ Цåðêâà будå 
жиâîю ³ д³єâîю.
Влàдиêà Бîðиñ 
нàгîлîñиâ, щî «гàñлî 
«â³д ñåðця дî ñåðця» - цå 
òå, щî єднàє уñ³х нàñ, бî 
êîли ми будåмî ðàзîм 
³ â³дêðиємî ñâîї ñåðця 

«ІДІТЬ І СВІДЧІТЬ, ПРИСЛУХАЙТЕСЬ ДО СВОЇХ 
СЕРДЕЦЬ І ДОПОМОЖІТЬ ЦЕРКВІ ВІДНОВИТИСЯ»...

îдин îднîму 
– â³дбудåòьñя 
чудî».  
«Д³òи ц³єї 
Цåêðâи, ми нå 
мàємî пðàâà 
нå ñâ³дчиòи 
ñâîю â³ðу. 
Ід³òь ³ ñâ³дч³òь, 
пðиñлухàйòåñь 
дî ñâîїх 
ñåðдåць ³ 
д î п î м î ж ³ ò ь 
Ц å ð ê â ³ 
â ³ днîâиòиñя . 
В ³ д н î â ³ мî ñ я 
³ ми уñ³, бåз 
нàð³êàнь, бåз 
ð å â н î щ ³ â . 
М î л ³ ò ь ñ я 
êîжåн ðàнîê 
³ âåч³ð – ³ цå 
зм³ниòь âàшå 
жиòòя, мîлиòâà 

пîнîâиòь âàшå жиòòя 
нàд³єю», - зàêлиêàâ 
â³ðних миòðîпîлиò 
Бîðиñ.

Пðиñуòн³й нà 
уðîчиñòîñòях пîñîл 
Уêðàїни â ÑША 
Вàлåð³й Чàлий нàзâàâ 
цåðåмîн³ю ³нòðîн³зàц³ї 
«нàйâåличн³шîю з уñ³х, 
нà яêих â³н пîбуâàâ: 
«Пîòужнà дåлåгàц³я 
пîл³òиê³â ³ гðîмàдñьêих 
д³яч³â знàюòь âàшу 
д³яльн³ñòь пî âñьîму 
ñâ³òу. Хîчу âàм 
пîдяêуâàòи зà ñп³льну 
ñпðàâу плåêàння 

уêðàїнñьêîї мîâи ³ 
êульуòðи, Уêðàїни, 
яêà â êîжнîму ñåðц³.  
Пишàюñя зà уñ³ Цåðêâи, 
яê³ нåñуòь â³ðу уêðàїнцям 
â Амåðиц³. Щàñлиâий, 
щî, яê пîñîл, мàю чåñòь 
дîпîмîгòи яê диплîмàò 
у ñп³льн³й ñпðàâ³ – 
цå миð, нîðмàльнå 
жиòòя, зàñнîâàнå нà 
пðàâильних ц³ннîñòях. 
Цå âàжлиâî зàðàз, êîли 
Уêðàїнà пåðåбуâàє п³д 
àòàêîю  òих, хòî нàðàз³ 
йдå нåпðàâильним 
шляхîм. Я ñпîд³âàюñя, 
щî ми âñ³ ðàзîм зðîбимî 
òàê, щîб уêðàїнц³ 

â³дчули, щî â³ðà їм 
дîпîмàгàє пåðåñилиòи  
âñ³ ðîзб³жнîñò³, яê³ м³ж 
ними зàðàз є, ³ ðàзîм 
пðийòи дî òîї мð³ї, яêу 
ми уñ³ мàємî. Я пîбуààâ 
нà 9-òи ³нàâгуðàц³ях 
пðåзидåнñьêих, àлå 
ця ³нòðîнàзàц³я 
нàйâåличн³шà.»

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
ukra ine_and_wor ld/
ukrainians_outside_of_
Ukraine/76053

Зведений хор під керівництвом Богдана Генгала i Стефан Шишка

(продовæення з попередньо¿ сторінки)
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Вівторок, 4 червня - Інтронізація
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Наталя Федун: «Нам треба звертати увагу на людей з 
особливими потребами, щоб самим ставати кращими»

4 чåðâня п³д чàñ Л³òуðг³ї 
³ Чину ³нòðîн³зàц³ї 
àðхиєпиñêîпà Бîðиñà 
Ґудзяêà êàòåдðà 
Н å п î ð î ч н î г î 
Зàчàòòя пðийнялà 
òиñяч³ пàлîмниê³â. 
Єпиñêîпи, ñâящåниêи, 
п ð å д ñ ò à â н и ê и 
мîнàшåñòâà òà â³ðн³ 
з ð³зних êуòîчê³â 
Ñпîлучåних Шòàò³â 
Амåðиêи, Єâðîпи, 
Уêðàїни. Ñåðåд них 
- Нàòàля Фåдун-
Вîйц³цьêà з 23-ð³чнîю 
дîчêîю Адð³àнîю, 
яêà пåðåñуâàєòьñя нà 
³нâàл³днîму â³зîчêу. 
Вîни здîлàли нåпðîñòу 
дîðîгу з Пàñåйêу, щîб 
буòи ðàзîм з нîâим 
миòðîпîлиòîм, ðàзîм 
мîлиòиñя ³ ðàзîм 
дîнåñòи дî уñ³х â³ðних 
Ф ³ л å д à л ь ô ³ й ñ ь ê î ї 
àðхиєпàðх³ї òà гîñòåй 
уðîê пðî Бîжу любîâ, 
щî бåзмåжнà ³ 
пîшиðюєòьñя нà âñ³х.   

«Цåй òиждåнь пðîхîдиòь 
гàñлîм «В³д ñåðця дî дî 
ñåðця», — нàгîлîñиâ 
âлàдиêà Бîðиñ у ñâîєму 
³нòðîн³зàц³йнîму ñлîâ³. 
— У Адð³àни âåлиêå-
пðåâåлиêå ñåðцå, ³ 
Іñуñ йîгî нàпîâнює. 
Хòîñь мîжå пîчàòи її 
шêîдуâàòи, à хòîñь 
нàмàгàòимåòьñя її 

пîñòàâиòи дåñь збîêу, 
пîдàл³… Алå ñàмå òуди 
йдå Іñуñ – дî îêðàїн, 
дî òих, хòî нà мàðг³нåñ³, 
хòî â³дêинуòий. Òуди ми 
âñ³ мàємî йòи. І п³дåмî 
– òуди, дå нàйб³льшà 
пîòðåбà. П³дåмî 
ðàзîм».

Пîдяêуâàâши Адð³àн³, 
щî âîнà â³дгуêнулàñя 
нà йîгî зàпðîшåння, à 
âîни зуñòð³лиñя ê³льêà 
дн³â пåðåд òим â Гàнòåð³, 
âлàдиêà ñêàзàâ: «Òи нàм 
дîпîмîжåш у цьîму, 
Адð³àнî. Ми òåбå 
ñòàâимî пîñåðåдин³. 
Нå лишå ñьîгîдн³. Я 
хîчу, щîб òи знàлà, 
щî цå òâîя êàòåдðà, ³ 
òи òуò зàâжди бàжàнà. 
Гîñпîдь любиòь òåбå 
бåзмåжнî. Я пðîшу, 
щîб òи мîлилàñя зà 
мåнå ³ зà нàñ уñ³х, щîб 
ми мàли òу ñâîбîду, яêу 
мàєш òи”.

Нàòàля Фåдун-
Вîйц³цьêà, мàми 
Адð³àни, пîд³лилàñя 
ñâîєю ³ñòîð³єю, яê 
âîнà, ñàмà Адð³àнêà ³ 
âñя ðîдинà пåðåжили 
дîñâ³д â Ф³лàдåльô³ї ³ 
чим â³н ñòàâ для них.

«З диòинîю з пîòðåбàми 
нåлåгêî âибиðàòиñя â 
дîðîгу, âàжêî їхàòи 

àâòîбуñîм, à пîò³м 
знàйòи м³ñцå для 
пàðêуâàння, òîму ми нå 
плàнуâàли їхàòи нà ñâяòî 
дî Ф³лàдåльô³ю, à òîму, 
êîли я д³знàлàñя, щî 
будå âåñ³лля плåм³нниц³ 
âлàдиêи цåðêâ³ â гîðàх, 
дå у нàñ є хàòà, ми з 
Адð³àнêîю âиð³шили, 
щî òàм пîмîлимîñя, 
пðиâ³òàємî мîлîду 
пàðу òà âлàдиêу, à дî 
Ф³лàдåльô³ї âжå нå 
пîїдåмî», — ðîзпîâ³дàє 
âîнà. 

Òàê ðîдинà ³ зðîбилà. 

«Влàдиêà пîбàчиâ 
Адð³àнêу, ³ êîли âñ³ âжå 
п³шли, пîблàгîñлîâиâ. Я 
ðîзпîâ³лà, щî, нà жàль, 
нå змîжåмî пðиїхàòи, ³ 
òîму â³òàю нàпåðåд.  І 
òîд³ âлàдиêà зâåðнуâñя 

дî ñàмîї Адð³àнêи 
³ зàпðîñиâ її. Ми, 
зâичàйнî, пîдяêуâàли, 
àлå я âñå îднî нå мàлà 
нàд³ї, щî ми змîжåмî 
пîїхàòи. Вñ³ мåнå 
пåðåêîнуâàли, щî нå 
âàðòî», - âåдå дàл³ пàн³ 
Нàòàля. 

«Адð³àнêà зâуêàми мåнå 
пðîñилà, òягнулà мåнå 
нà цю ³нòðîн³зàц³ю. Я їй 
êàзàлà: «Òи ñпи дîâшå, 
à зàâòðà яê будåш 
мàòи нàñòð³й ³ ñилу, òî 
пîїдåмî. Алå цå âîнà 
âиð³шилà! Вîнà хîчå 
буòи â ðуñ³».

Пàн³ Нàòàля ðîзпîâ³лà, 
щî ñхîжий дîñâ³д âîни 
пåðåжили дâà ðîêи 
òîму, êîли âиð³шили 

(Продовæення на ст. 30)
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ðîдинîю – з чîлîâ³êîм 
Ñòåôàнîм ³ ñинîм 
Мàðêîм, яêий, яê ³ âñя 
ðîдинà, є плàñòунîм – 
пîїхàòи нà Юâ³йлåйну 
м³жêðàйîâу плàñòîâу 
зуñòð³ч â М³òòåнâàльд³. 
Пî дîðîз³ зупинилиñя 
â Рим³ ³ òàм, п³д чàñ 
àуд³єнц³ї, Адð³àнêу 
блàгîñлîâиâ пàпà 
Фðàнциñê. «Кîли â³н 
пîêлàâ їй ðуêу нà гîлîâу 
для блàгîñлîâåння, 
Адð³àнêà âибухнулà 
òàêим зâуêîм, яêий я â³д 
нåї н³êîли нå чулà».

Òàê ñàмî ñòàлîñя 
â Ф³лàдåльô³йñьê³й 
êàòåдð³. «Влàдиêà Бîðиñ 
гîâîðиâ дî Адð³àнêи. І 
дàâ їй м³êðîôîн. Вîнà 
â³дчулà йîгî любîâ ³ 
â³дпîâ³дàлà нà йîгî 
ñлîâà. Чуж³ люди 
пåðåâàжнî цьîгî нå 
ðîзум³юòь, àлå âîнà 
мàє îñîблиâ³ зâуêи, 
яê³ âиðàжàюòь ðàд³ñòь, 
³ яê³ âиðàжàюòь ñум ³ 
б³ль. Влàдиц³ Адð³àнêà 
â³дпîâ³дàлà з ðàд³ñòю».

«Я âжå мîжå дåñяòь 
ðàз³â ñлухàлà йîгî 
пðîмîâу. І êîжнîгî ðàзу 
щîñь нîâå â³дêðиâàю 
для ñåбå», — êàжå пàн³ 
Нàòàля ³ дîдàє, щî êîли 
Адð³àнêà її чує, òî òàêîж 
àêòиâнî ³ пîзиòиâнî 
ðåàгує. 

«Яêщî б ми нå пðиїхàли, 

òî цå булà б зîâñ³м 
³ншà пðîпîâ³дь», — 
êàжå âîнà.  «Рàд³ю, 
щî âлàдиêà пîñòàâиâ 
Адð³àнêу пîñåðåдин³ 
цåðêâи, â ñåðц³ йîгî 
³нòðîн³зàц³йнîгî ñлîâà, 
нå òîму, щî цå мîя 
диòинà, à òîму â³д òàêих 
ñлàбêих яê âîнà ми 
âчимîñя, щî Бîг нàñ 
любиòь. Нàм òðåбà 
зâåðòàòи уâàгу нà 
людåй з îñîблиâими 
пîòðåбàми, щîб ñàмим 
ñòàâàòи êðàщими. 

Пàн³ Нàòàля зàуâàжилà 
пîзиòиâн³ зм³ни, щî 
â³дðàзу ж â³дбулиñя 
â ñпðийняòò³ людåй: 
«Чàñòî чуж³ люди 
диâляòьñя нà нàñ, 
нàмàгàючиñь â³дâåðòàòи 
пîгляд â³д Адð³àнêи, 
нàчå â³дмåжуючиñь. 
Ми âийшли з êàòåдðи, 
³ дî нàñ п³д³йшли 
дåñяòêи людåй. Цим 
ðàзîм люди диâилиñя 
нà нàñ, зâåðòàли уâàгу 
нà Адð³àнêу ³ нàчå 
уñâ³дîмлюâàли, щî 
âîнà є òàêà ñàмà яê ³ 
âñ³, щî âîни мîжуòь 
з нåю ðîзмîâляòи». 
Хîчà Адð³àнà нå 
гîâîðиòь âîнà âñå 
ðîзум³є, ³ уêðàїнñьêîю, 
³ àнгл³йñьêîю, пîяñнює 
мàмà.

«Влàдиêà зðîбиâ 
нàñ пîм³òними», — 
п³дñумîâує âîнà. — 

«Нàм òàê âàжлиâî 
уñâ³дîмлюâàòи, щî 
Гîñпîдь нàñ âñ³х любиòь. 
Нå лишå òих, щî мîжуòь 
гîâîðиòи чи хîдиòи».

«Влàдиêà пðîñиâ, щîб 
Адð³àнà мîлилàñя, 
щîб â³н мàâ її ñâîбîду. 
Хòîñь ñêàжå – цå яê³ñь 
диâн³ ñлîâà, бî яêу 
âîнà мàє ñâîбîду, âîнà 
ц³лêîм зàлåжиòь â³д 
нàñ, нå мîжå хîдиòи 
чи гîâîðиòи, àлå 
âîнà мàє âнуòð³шню 
ñâîбîду, âîнà нà âñå 
диâиòьñя пîзиòиâнî ³ цå 
â³дбиâàєòьñя нà ³нших 
людях ³ âîни бåðуòь â³д 
нåї пîзиòиâ.

«Ми âñ³ є Бîж³ д³òи. Ми 
чàñîм нå ðîзум³ємî, 
чîму òå чи ³ншå з нàми 
â³дбуâàєòьñя. Нàш 
ñин мàâ п’яòь ðîчê³â, 
ми йîгî пðиâåзли нà 
зàбàâу ³ мàлåньêà 
д³âчинêà зàпиòàлà, чîму 
ñòàðшà ñåñòðà у ньîгî 
òàêà. І â³н у диòяч³й 
пðîñòîò³ â³дпîâ³â: «Бî 
òàê їй Бîзя зðîбиâ». І 
д³йñнî, ми нå ðîзум³ємî. 
Алå êîли диâимîñя 
нà òих, хòî â пîòðåб³, 
òî ðîзум³ємî, щî ñâ³ò 
нå є пðî мàòåð³àльн³ 
здîбуòêи, ³нòåлåêòуàльн³ 
дîñягнåння чи 
пåðåмîги, à для ³нших – 
ñлàбших, хâîðих, мåнш 
îбдàðîâàних – нåмàє 
нàд³ї. Алå цå нå òàê – 

нàд³я є. Яêщî ми будåмî 
ðàзîм».

«Мàðêî âиð³ñ ³ чàñòî 
êàжå, щî нå мàє ñили 
йòи дî цåðêâи, òî я 
йîму дàю пðиêлàд 
з «Плàñòу»: яê ми 
нàмàгàємîñя зàпàлиòи 
âîгîнь, òî îднîму цå 
дîñиòь âàжêî, àлå яêщî 
âñ³ ³ñêðи з³бðàòи ðàзîм, 
òî âàòðà гîð³òимå. Òàê 
ñàмî ³ з бàгàòьîмà 
³ншими ðåчàми, яêщî 
ми âñ³х пðиймàємî ³ âñ³ 
пðàцюємî ðàзîм, òî 
будåмî бàчиòи âåлиê³ 
зм³ни». 

Пàн³ Нàòàля ðîзпîâ³лà, 
щî для ðîдини â ÑША 
³ â Уêðàїн³ âñå, щî 
â³дбулîñя, ñòàлî âåлиêим 
знàêîм «Блàжåнн³ший 
Йîñиô Ñл³пий, яêий 
є нàшим дàлåêим 
âуйêîм, зàêлиêàâ нàñ 
дîпîмàгàòи Цåðêâ³ 
â ³ д н î â л ю â à ò и ñ я . 
Влàдиêà Бîðиñ є йîгî 
учнåм, ³ чåðåз 100 
ðîê³â ñàмå â³н ñòàâиòь 
Адð³àнêу âñåðåдин³. Цå 
нàñ дужå зâîðушилî. 
Вñå, щî булî ñêàзàнå ³ 
пåðåжиòå, зàлишàєòьñя 
з нàми».

Записала Мар’яна 
Карапінка

Наталя Федун: «Нам треба звертати увагу на людей з 
особливими потребами, щоб самим ставати кращими»
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Вівторок, 4 червня - Прийняття

Бð³я Блåññ³нґ ñп³âàє нà пðийняòò³.

Пðийняòòя нà пîñ³лîñò³ Уêðàїнñьêî-àмåðиêàнñьêîї гîðîжàнñьêîї àñîц³àц³ї.

Середа, 5 червня - Зустріч з Монашеством 
та Духовенст
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ВІРИМО, ЩО НАШУ ЦЕРКВУ В АМЕРИЦІ ЧЕКАЄ ОНОВЛЕННЯ, 
А НЕ «СОЛОДКА СМЕРТЬ», - ПАТРІАРХ УГКЦ У ФІЛАДЕЛЬФІЇ
6 чåðâня 2019 p.

У ðàмêàх ³нòðîн³зàц³йних 
уðîчиñòîñòåй з нàгîди 
ââåдåння нà пðåñòîл 
Ф ³ л à д å л ь ô ³ й ñ ь ê î ї 
àðхиєпàðх³ї âлàдиêи 
Бîðиñà Ґудзяêà, 5 
чåðâня â³дбулàñя 
зуñòð³ч Пàòð³àðхà 
УГКЦ, âлàдиêи 
Бîðиñà, єпиñêîп³â 
³з духîâåнñòâîм 
Ф ³ л à д å л ь ô ³ й ñ ь ê î ї 
миòðîпîл³ї.

Пðî цå пîâ³дîмляє 
Д å п à ð ò à м å н ò 
³нôîðмàц³ї УГКЦ.
Влàдиêà Бîðиñ нà 
пîчàòêу зуñòð³ч³ 
пîдяêуâàâ уñ³м зà 
учàñòь â Л³òуðг³ї ³ 
Чин³ ³нòðîн³зàц³ї, яê³ 
â³дбулиñя 4 чåðâня, 
пîдяêуâàâ зà мîлиòâу. 
Оñîблиâ³ ñлîâà 
âдячнîñò³ â³н àдðåñуâàâ 
Б л à ж å н н ³ ш î м у 
Ñâяòîñлàâу яê зà 
пðиñуòн³ñòь нà 
уðîчиñòîñòях, òàê ³ зà 
пðîâ³д Цåðêâîю, «àджå 
нå зàâжди òàê булî, 
щî â Цåðêâ³ є миð ³ 
злàгîдà».

Глàâà УГКЦ у ñâîєму 
ñлîâ³ нàгîлîñиâ, 
щî ця зуñòð³ч булà 

зàплàнîâàнà нå 
для òîгî, щîб щîñь 
ñâящåнниêàм гîâîðиòи, 
à щîб їх ñлухàòи. Òîму 
â³н зàпðîñиâ учàñниê³â 
дî щиðîї бðàòньîї 
ðîзмîâи.

«Ми âñ³ ñпîд³âàємîñя, 
щî нàшà Цåðêâà â 
Амåðиц³ âñòупиòь у 
нîâий åòàп ñâîєї ³ñòîð³ї, 
³ я б дужå хîò³â, щîб цå 
буâ пåð³îд îнîâлåння. 
Алå цå îнîâлåння 
нåмîжлиâå бåз ñп³льнîї 
пðàц³. Òîму, êîðиñòàючи 
з нàгîди, хîчу зàпðîñиòи 
уñ³х дî ñп³льнîгî 
îбгîâîðåння, дî пîшуêу 
шлях³â для ðîзâиòêу», 
- ñêàзàâ Блàжåнн³ший 
Ñâяòîñлàâ.

«Нåîднîðàзîâî чуâ, 
щî нåмà бàчåння 
мàйбуòньîгî нàшîї 
Цåðêâи нà цьîму 
êîнòинåнò³ ³ нàм 
пîòð³бнî гîòуâàòиñя 
дî «ñîлîдêîї ñмåðò³». 
Однàê я зàпåðåчу. 
Бî ми пîêлиêàн³ нå 
âбиâàòи, à будуâàòи, 
ðîзâиâàòи. Òîму ðàзîм 
пîдумàймî, щî ðîбиòи, 
яê ðîбиòи, щîб ми мàли 
жиòòя», - ñêàзàâ Глàâà 
УГКЦ.
В³дòàê â³дбулàñя 

ñпðàâд³ бðàòня, щиðà 
ðîзмîâà. Душпàñòиð³ 
пîðушуâàли пиòàння 
мîâи бîгîñлуж³нь ³ 
мîâи Цåðêâи òà чи 
îбîâ’язêîâî пîòð³бнî 
буòи уêðàїнцåм, щîб 
буòи члåнîм УГКЦ. 
Гîâîðили òàêîж 
пðî ðåâн³ñòь ñàмих 
ñâящåнниê³â, пðî їхнє 
àêòиâнå ñлуж³ння нå 
лишå Л³òуðг³й, à й 
пðî д³яльн³ñòь â ³нших 
ñôåðàх пàðàô³яльнîгî 
жиòòя. Вàжлиâим, нà 
думêу ñâящåнниê³â, є 
òàêîж â³дчуòòя пðîâîду 
з бîêу єпиñêîпà, 
яêий бàзуєòьñя нå нà 
àдм³н³ñòðàòиâнîму, à нà 
бàòьê³âñьêîму п³дхîд³. 
Щå îдним àñпåêòîм 
є пиòàння âнуòð³шньîї 
ñîл³дàðнîñò³.

П³ñля âиñòуп³â уñ³х 
îхîчих Блàжåнн³ший 
Ñâяòîñлàâ зâåðнуâñя ³з 
зàêлючним ñлîâîм. В³н 
пîдяêуâàâ ñâящåнниêàм 
зà їхнє ñлуж³ння Бîгîâ³, 
Цåðêâ³ й людям, зà òå, 
щî îбðàли для ñåбå 
цю м³ñ³ю ³ ñлуж³ння. 
«Я ñьîгîдн³ хîчу 
пîдяêуâàòи âàм â³д ³мåн³ 
âàшîї Цåðêâи-мàòåð³, 
яê³й âи пðиñâяòили ñâîє 
жиòòя. Хîчу пîдяêуâàòи 

зà пðàцю, зà òå 
âñå, щî â³ддàєòå для 
дîбðà Бîжîгî люду», 
- ñêàзàâ Глàâà УГКЦ. 
В³н òàêîж пîпðîñиâ 
душпàñòиð³â пðîчиòàòи 
êнижêу блàжåннîгî 
ñ â ящåннîму ч å н и êà 
Омåлянà Кîâчà «Чîму 
нàш³ â³д нàñ уò³êàюòь?»
Зуñòð³ч зàâåðшилàñя 
п ð å д ñ ò à â л å н н я м 
пàñòîðàльнîгî плàну 
єпàðх³ї Ñâяòîгî 
Вîлîдимиðà у Фðàнц³ї, 
яêий âипðàцюâàний 
упðîдîâж дåê³льêîх 
ðîê³â п³д чàñ ñп³льних 
îбгîâîðåнь, диñêуñ³й 
духîâåнñòâà ³ миðян ц³єї 
єпàðх³ї.
 
h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
ukra ine_and_wor ld/
ukrainians_outside_of_
Ukraine/76076

Середа, 5 червня - Конференція  
Блаженнішого  Святослава,   митрополита  
Бориса  та  інших єпископів з духовенством
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Митрополит Архиєпископ Борис Ґудзяк висловив священникам 
Філадельфійсько¿ архиєпархі¿ одну пропозицію та одне прохання
Чåòâåð, 06 чåðâня 2019 
p.

М и ò ð î п î л и ò 
Аðхиєпиñêîп Бîðиñ 
Ґудзяê, миòðîпîлиò 
Ф ³ л à д å л ьô ³ й ñ ь ê и й , 
âиñлîâиâ ñâящåнниêàм 
Ф ³ л à д å л ь ô ³ й ñ ь ê î ї 
àðхиєпàðх³ї îдну 
пðîпîзиц³ю òà îднå 
пðîхàння. Пðî цå â³н 
ñêàзàâ п³д чàñ пåðшîї 
п³ñля ñâîєї ³нòðîн³зàц³ї 
зуñòð³ч³ з духîâåнñòâîм 
àðхиєпàðх³ї, яêà 
â³дбулàñя 5 чåðâня 
â пàðàô³яльн³й зàл³ 
êàòåдðи Нåпîðîчнîгî 
Зàчàòòя у Ф³лàдåльô³ї. 
Учàñниêàми ц³єї зуñòð³ч³ 
були Блàжåнн³ший 
Ñâяòîñлàâ, Оòåць ³ 
Глàâà УГКЦ, òà âлàдиêи 
Ñинîду Єпиñêîп³â УГКЦ.

Н à ñ à м п å ð å д 
миòðîпîлиò ñêàзàâ, 
щî будå ñòàðàòиñя 
з à î х î ч у â à ò и 
ñâящåнниê³â àðхиєпàðх³ї 
ðîзâиâàòи ñâîї 
нàâичêи. «Я би хîò³â 
мàòи ц³лу пðîгðàму 
ðîзâиòêу духîâнîгî 
жиòòя ³ п³дâищåння 
êâàл³ô³êàц³ї ñâящåнниê³â 
з³ ñòипåнд³ями, з 
ð³зними мîжлиâîñòями 
êудиñь пîїхàòи, у яêåñь 
пàлîмницòâî, щîñь 
пîбàчиòи», – ñêàзàâ 
Миòðîпîлиòà Бîðиñ.

Нà пåðåêîнàння 
миòðîпîлиòà, ñьîгîдн³ 
ми, яê глîбàльнà 
Цåðêâà, нå мîжåмî 
жиòи у ñâîїх ñхîâêàх. Ми 
муñимî êîнòàêòуâàòи 
îдн³ з îдними. «Я б хîò³â, 
àби âñ³ ñâящåнниêи 
Ф ³ л à д å л ь ô ³ й ñ ь ê î ї 
àðхиєпàðх³ї мàли дðужн³ 
ñòîñунêи з пàðàô³ями 
³нших єпàðх³й», – дîдàâ 
â³н.

Миòðîпîлиòà âиñлîâиâ 
гîòîâн³ñòь дîпîмîгòи 
ñâящåнниêàм зд³йñниòи 
пîїздêи дî пàðàô³й УГКЦ 
Кàзàхñòàну, Дîнбàñу 
чи будь-яêîї ³ншîї 
òåðиòîð³ї Уêðàїни, êðàїн 
Єâðîпåйñьêîгî Ñîюзу, 
щîб âîни пîбàчили 
жиòòя гðåêî-êàòîлиê³â у 
ð³зних îбñòàâинàх.

«Дî Хàðê³âñьêîгî 
åêзàðхàòу, дî Луцьêà! 
І ми пîїдåмî. Пîїдåмî 
ðàзîм. Будåмî 
ðухàòиñя. Бî ми мàємî 
пðåêðàñну Цåðêâу, 
пðåêðàñнîгî Глàâу ³ 
пðåêðàñний Ñинîд», – 
â³дзнàчиâ миòðîпîлиò 
Ф³лàдåльô³йñьêий.

«Кîли ми зуñòð³чàємîñя з 
пîòðåбуючими людьми, 
нàшà â³ðà ðîñòå. Зà 
òàêим пðинципîм ми ³ 
будåмî ðîñòи у â³ð³», 
– дîдàâ миòðîпîлиò 
Бîðиñ.

«Цå мîя пåðшà 
êîнêðåòнà пðîпîзиц³я ³ 
цå є â³дпîâ³дь нà плàн 
Цåðêâи – плàн єднîñò³, 
ñîбîðнîñò³, ñîпðичàñòя. 
Цå будå òåмîю Ñинîду 
УГКЦ у âåðåñн³ ³ òåмîю 

нàшîгî âñåцåðêîâнîгî 
Ñîбîðу нàñòупнîгî 
ðîêу», – зàзнàчиâ 
єпиñêîп.

А пðîхàння миòðîпîлиòà 
Бîðиñà: щîб êîжåн 
ñâящåнниê мàâ ñâîгî 
дух³âниêà, ñупðîâ³дниêà 
â духîâнîму жиòò³, 
яêий дîпîмàгàòимå 
нåñòи âñ³ òðуднîщ³ 
д у ш п à ñ ò и ð ñ ь ê î г î 
ñлуж³ння.
 
Дåпàðòàмåнò ³нôîðмàц³ї 
УГКЦ

ht tp ://news .ugcc .ua/
news/ vladika_boris_
gudzyak_zaproponuvav_
s v y a s h c h e n n i k a m _
f³ladelf³yskoi_arhiieparh³i_
odnu_propoz i t s ³ yu_ ³_
v i s l o v i v _ o d n e _
prohannya_86472.html

Середа, 5 червня - Конференція
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Середа, 5 червня -  Для Монашества та 
Духовенства - Факс Чейс, Пенс.

Кîнôåðåнц³я â Ñåñòåð Вàñил³янîê
(Photos: Kathy Notarfrancesco)

Єпиñêîп Пàâлî Чîмницьêий, ЧÑВВ ³ ñåñòðà Дîðîò³ Енн Буñîâñê³, ЧÑВВ
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Продовæення програми «Від серця до серця» у Вашингтоні, ОК

Вашингтон, ОК – У 
чåòâåð, 6 чåðâня 2019 
ð.,  пðîгðàмà «В³д ñåðця 
дî ñåðця» пðîдîâжилàñя 
А ð х и є ð å й ñ ь ê î ю 
Б î ж å ñ ò â å н н î ю 
л³òуðг³єю, яêу î 8 
гîд. ðàнêу â³дпðàâиâ 
Блàжåнн³ший Ñâяòîñлàâ 
Шåâчуê â Уêðàїнñьêîму 
К à ò î л и ц ь ê î м у 
Кðàйîâîму Ñîбîð³ 
Пðåñâяòîї Рîдини.  
Ñп³âàâ нà л³òуðг³ї 
хîð Уêðàїнñьêîгî 
К à ò î л и ц ь ê î г î 
Ун³âåðñиòåòу.

П³ñля л³òуðг³ї â 
пàðàô³яльнîму зàл³ 
буâ нàêðиòий ñн³дàнîê. 
Об 11 гîд. ðàнêу 
â Кàòîлицьêîму 
Ун³âåðñиòåò³ Амåðиêи 
ð î з п î ч à л à ñ я 
êîнôåðåнц³я п³д 
нàзâîю «Мàйбуòнє 
Уêðàїнñьêîї Кàòîлицьêîї 
Цåðêâи â П³âн³чн³й 
Амåðиц³». Кîнôåðåнц³я 
ð î з п î ч à л à ñ я 
ñлîâàми пðиâ³òàння 
â³д пðåзидåнòà 
К à ò î л и ц ь ê î г î 
Ун³âåðñиòåòу Джîнà 
Ґàðâåй,  âñåчåñнîгî îòця 
Мàðêà Мîðîзîâичà, 
Миòðîпîлиòà Бîðиñà 
Ґудзяêà  òà Блàжåнн³шîгî 
Ñâяòîñлàâà Шåâчуêà.

Кîнôåðåнц³я пðîхîдилà 
у òðьîх гðупàх. Пåðшà  

– «В³д ñåðця дî ñåðця», 
â яê³й âзяли учàñòь 
âñåчåñний д-ð Андð³й 
Чиðîâñьêий, д-ð Джул³у     
Дåзåльñьêий, âñåчåñний 
д-ð Мàðêî Мîðîзîâич, 
д-ð Ñузàнà Ò³мîнåй, 
д-ð Рîб³н Дàðл³нґ 
Йîнґ. У дðуг³й гðуп³ - 
«Єдн³ñòь», - âзяли учàñòь  
âñåчåñний д-ð Ñòåôàнîñ  
Алåêñîпîлîñ, пàн³ 
Мàð³я Мунîз-В³ñîñî, 
Вñåчåñний д-ð Пåòðî 
Ґàлàдзà, пàн Пàâлî 
Ґðîд, âñåчåñний д-ð 
Òîмàñ Пîòò, âñåчåñний 
д-ð Бîгдàн Пðàх.  
У òðåò³й гðуп³ – 
«Мîлîд³жн³й», - ñлîâî 
мàли Юл³àн Гàйдà, 
Кàйл Хåйз, Килинà 
Куðîчêà, îò. Йîñиô 
Мàòлàê, дияêîн Дàниїл 
Ґàлàдзà, Киðил Кåннåд³ 
òà п³ддияêîн Алåêñ 
Бð³ñê³.

П³ñля êîнôåðåнц³ї  
â Уêðàїнñьêîму 
К à ò î л и ц ь ê î м у 
Кðàйîâîму Ñîбîð³ 
Пðåñâяòîї Рîдини булà 

Четвер, 6 червня - Вашингтон

â³дñлужåнà âåч³ðня, п³ñля 
яêîї â пàðàô³яльнîму 
зàл³ â³дбуâñя ñâяòêîâий 
бåнêåò. 

Нà бåнêåò³ гîñòåй 
пðиâ³òàâ âñåчåñн³ший 
îòåць Рîбåðò Г³нчåнñ, 
Рåêòîð Ñåм³нàð³ї 
ñâ. Йîñàôàòà у 

Вàшингòîн³ òà 
ðîзпîðядниê цåðåмîн³ї 
пàн Михàйлî Ñàâê³â, 
диðåêòîð Уêðàїнñьêîї 
н à ц ³ î н à л ь н î ї 
³ н ô î ð м à ц ³ й н î ї 
ñлужби.  Нà пîчàòêу 
Блàжåнн³ший Ñâяòîñлàâ 
блàгîñлîâиâ пðийняòòя.  
Òîñò зàпðîпîнуâàâ 
п³дняòи д-ð Рîб³н 
Дàðл³нґ Йîнґ.,  àд’юнêò-
пðîôåñîð духîâнîñò³  
â Кàòîлицьêîму 
Ун³âåðñиòåò³ Амåðиêи.  
Вñåчåñн³ший д-ð  Мàðêî 
Мîðîзîâич, дåêàн 
Шêîли бîгîñлîâ’я òà 
ðåл³г³йнîгî нàâчàння 
â Кàòîлицьêîму 
ун³âåðñиòåò³ Амåðиêи,  
îгîлîñиâ пðî щåдðий 
дàð п’яòь м³льйîн³â 
Є п и ñ ê î пà - åмåð и ò à 
Вàñиля Лîñòåнà нà 
Цåнòð дîñл³джåння 
Уêðàїнñьêîї Цåðêâи 
â Інñòиòуò³ ñх³днîгî 
хðиñòиянñòâà пðи 

К à ò î л и ц ь ê î м у 
Ун³âåðñиòåò³ Амåðиêи.  
Пðиñуòн³ дðужними 
îâàц³ями ³ âñòàâàнням  
пðиâ³òàли пîâ³дîмлåння.  
Єпиñêîп Вàñиль Лîñòåн 
âигîлîñиâ ñâîє ñлîâî-
ðîздум. Ñлîâî нà 
бåнêåò³  бðàли  òàêîж 
³нш³ дîñòîйниêи, ñåðåд 
яêих були àмбàñàдîð 
Уêðàїни дî Ñпîлучåних 
Шòàò³â Вàлåð³й Чàлий, 
пðåзидåнò Уêðàїнñьêîгî 
Кîнгðåñîâîгî Кîм³òåòу 
Амåðиêи Андð³й 
Фуòåй, пðåзидåнò 
Ñâ³òîâîгî Кîнгðåñу 
Уêðàїнц³â Пàâлî 
Ґðîд.  Зàêлючнå ñлîâî 
âигîлîñиâ Миòðîпîлиò 
Аðхиєпиñêîп Бîðиñ 
Ґудзяê, à хîð УКУ зàñп³âà 
мîлиòâу.  Кåð³âниêîм 
хîðу  УКУ «Еòåð³я» 
òà хîðу «Ñòð³òåння» є 
Олåнà Дåниñ (Мåльниê).   

Тересa Сівак
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Укра¿нський Католицький Собор 
Пресвято¿ Родини, Вашингтон

Четвер, 6 червня - Архиєрейська 
Божественна Літургія
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Визначні науковці та молодь дискутували про майбутнє 
Укра¿нсько¿ Греко-Католицько¿ Церкви в Північній Америці

7 чåðâня 2019 ð.

6-7 чåðâня â 
К à ò î л и ц ь ê î м у 
ун³âåðñиòåò³ Амåðиêи 
у Вàшингòîн³ â ðàмêàх 
òижнåâîї пðîгðàми 
«В³д ñåðця дî ñåðця», 
щî ñупðîâîджує 
пîчàòîê ñлуж³ння 
нîâîгî миòðîпîлиòà 
Ф ³ лà дåл ьô ³ й ñ ь êî г î 
Бîðиñà Ґудзяêà, 
â ³ д б у â à є ò ь ñ я 
êîнôåðåнц³я «Мàйбуòнє 
Уêðàїнñьêîї Кàòîлицьêîї 
Цåðêâи â П³âн³чн³й 
Амåðиц³».

У êîнôåðåнц³ї 
бåðå учàñòь Глàâà 
³ Оòåць Уêðàїнñьêîї 
Г ð å ê î - Кà ò î л и ц ь ê î ї 
Цåðêâи Блàжåнн³ший 
Ñâяòîñлàâ, âлàдиêи 
УГКЦ з П³âн³чнîї 
Амåðиêи òà ð³зних êðàїн 
Єâðîпи. Нàпåðåдîдн³, 4 
чåðâня, у Ф³лàдåльô³ї 
â³дбуâñя Чин ³нòðîн³зàц³ї 
миòðîпîлиòà Ґудзяêà.

Нà пîчàòêу êîнôåðåнц³ї 
з³ ñлîâîм дî учàñниê³â 
зâåðнуâñя пðåзидåнò 
ун³âåðñиòåòу Джîн 
Гàðâ³. В³н пðиâ³òàâ 
з пîчàòêîм м³ñ³ї у 
ÑША миòðîпîлиòà 
Ф³лàдåльô³йñьêîгî òà 
пîдяêуâàâ єпиñêîпîâ³-
åмåðиòу Вàñилåâ³ 
Лîñòåну зà йîгî 

дàð у п’яòь м³льйîн³â 
дîлàð³â нà зàñнуâàння 
Цåнòðу уêðàїнñьêих 
цåðêîâних ñòуд³й 
пðи нîâîñòâîðåнîму 
Інñòиòуò³ дîñл³джåнь 
ñх³днîгî хðиñòиянñòâà.

Оп³ñля, âиñòупàючи 
нà пðийняòò³, âлàдиêà 
Лîñòåн зàуâàжиâ, 
щî цåй дàð є лишå 
пîчàòêîм, ³ â³н шуêàòимå 
³нших жåðòâîдàâц³â, 
щîб п³дòðимуâàòи 

дîñл³джåння уêðàїнñьêîї 
Цåðêâи òà її духîâнîñò³.   
Кîнôåðåнц³я, яêà 
з³бðàлà нàуêîâц³â ³ 
пðåдñòàâниê³â ð³зних 
дîñл³дницьêих ê³л òà 
пðåдñòàâниê³â мîлîд³, 
ñêлàдàлàñя з òðьîх 
òåмàòичних пàнåлåй: â³д 
ñåðця дî ñåðця, єдн³ñòь 
òà мîлîдь.

«Нàм òðåбà зуñòð³чàòиñя, 
- зàуâàжиâ âлàдиêà 
Бîðиñ Ґудзяê, - щîб 

пî-нîâîму â³дêðиâàòи 
êîнцåпц³ю ун³âåðñиòåòу, 
яêий є âинàхîдîм 
Кàòîлицьêîї Цåðêâи 
яê ñп³льнîòи людåй, 
щî ðàзîм шуêàюòь 
пðàâду. Цå пðàâдà 
нå лишå àêàдåм³чнà 
чи ðàц³îнàльнà, цå 
Іñòинà, яêà, пî ñуò³, є 
Хòî, à нå щî, - пðàâдà, 
яêу â³дêðиâàємî â 

Всечесний отець Марко Морозович, декан Школи богослов’я 
та релігійних студій при КУА, Дæон Ґарвей, Президент КУА, 
Блаæенніший Святослав Шевчук, Єпископ-емерит Василь Лостен, 
Митрополит Борис Ґудзяк. (Фото: Мар’яна Карапінка, о. Ігор Яців)

Четвер, 6 червня - Конференція

(Продовæення на ст. 38)



Íîâèíè Àðõ³ºïàðõ³¿

16 ÷åðâíÿ, 2019 p. 38

д³àлîз³, ðîзмîâ³, чàñîм 
ñупåðåчц³. Однàê пî-
ñпðàâжньîму мîжåмî 
â³дêðиòи її лишå 
ñп³лêуючиñь â³д ñåðця 
дî ñåðця».

В³н зàêлиêàâ дî 
îñîблиâîї àêòиâнîñò³ â 
диñêуñ³ї мîлîдих людåй: 
«Ñьîгîдн³ òуò є чàñ ³ 
м³ñцå, щîб нàдàòи гîлîñ 
нàш³й мîлîд³, ñлухàòи 
її, пîчуòи її, йòи ðàзîм 
³з нåю, яê зàзнàчàє 
Пàпà Фðàнциñê. 
Мîлîд³ люди, пðîшу 
âàñ: гîâîð³òь! Ñьîгîдн³ 
³ зàâжди. Ñпîд³âàюñя, 
щî â нàш³й миòðîпîл³ї 
âи будåòå пîчуâàòиñя 
â³льними, òâîðчими, 
òуò âàш³ òðиâîги, бîл³, 
нàд³ї, âм³ння ³ òàлàнòи 
пðиймàòимуòьñя òà 
ц³нуâàòимуòьñя. Пîчн³òь 
ñьîгîдн³».

В³дпîâ³дàючи нà зàêлиê 
âлàдиêи, мîлîдь ³з 

Визначні науковці та молодь дискутували...

П³âн³чнîї Амåðиêи òà 
пðåдñòàâниêи з Уêðàїни, 
щî бðàли учàñòь у 
мîлîд³жн³й пàнåл³, 
îхîчå пîд³лилиñя 
ñâîїм дîñâ³дîм, 
п å ð å ж и â à н н я м и 
òà ðåцåпòàми 
для мàйбуòньîгî 
Уêðàїнñьêîї Гðåêî-
Кàòîлицьêîї Цåðêâи 
â П³âн³чн³й Амåðиц³. 
Вîни гîâîðили пðî òå, 
щî бàжàли б бàчиòи 
Цåðêâу â³дêðиò³шîю ³ 
ñîц³àльнî àêòиâн³шîю, 
жиâîю ³ м³ñ³йнîю, 
ðîзпîâ³дàли пðî ñâîї 
шляхи â³днàйдåння â³ðи 
òà пðинàлåжнîñò³ дî 
УГКЦ. Ñп³льними були 
пиòàння щîдî âиêлиê³â 
мîâи òà ³дåнòичнîñò³.

«У ñâîїй м³ñ³ї Цåðêâà 
пîâиннà зâåðòàòи уâàгу 
нà глибîê³ пîòðåби 
людåй, їх òðиâîги, 
òðàâми ³ бîл³. Яêщî 
ми хîчåмî гîâîðиòи 

â³д ñåðця дî ñåðця, òî 
мàємî уñâ³дîмлюâàòи, 
щî чàñòî цå ðîзмîâà 
зðàнåних ñåðдåць», - 
зàуâàжиâ дияêîн Киðилî 
Кåннåд³, ñåм³нàðиñò 
Едмîнòîнñьêîї єпàðх³ї, 
яêий нàâчàєòьñя 
â Кàòîлицьêîму 
ун³âåðñиòåò³ Амåðиêи.  
Нå мåнш ц³êàâими були 
дîпîâ³д³ òà êîмåнòàð³ 
нàуêîâц³â ³ дîñл³дниê³â, 
яê³ є âизнàними 
àâòîðиòåòàми щîдî 
цåðêîâних пиòàнь, 
òàêих яê î. Андð³й 
Чиðîâñьêий, î. Пåòðî 
Ґàлàдзà, î. Мàðêî 
Мîðîзîâич, î. Бîгдàн 
Пðàх, яêих дîпîâнюâàли 
пðåдñòàâниêи ðимî-
êàòîлицьêих ñòðуêòуð òà 
³нñòиòуц³й.

«Пåðåд òим яê 
àнàл³зуâàòи жиòòя 
Уêðàїнñьêîї Гðåêî-
Кàòîлицьêîї Цåðêâи, 
ми муñимî ñåðйîзнî 
зàдумàòиñя, êим ми є, щî 
îзнàчàє буòи чàñòинîю 
Ò³лà Хðиñòîâîгî, чи ми 
бàчимî ближньîгî яê 

ñòâîðåнîгî нà îбðàз 
Бîгà, нå лишå â Цåðêâ³, 
à пåðåдуñ³м пîзà нåю. 
Один з³ ñâ³òîч³â нàшîї 
Цåðêâи, Блàжåнн³ший 
Любîмиð Гузàð, ñêàзàâ 
бàгàòî чудîâих ñл³â, àлå 
мåнå нàзàâжди âðàзилî 
йîгî «Я хîчу буòи 
людинîю». Думàю, щî 
ñàмå â цьîму є âиêлиê 
пîñлàння «â³д ñåðця 
дî ñåðця», - нàгîлîñиâ 
î. Мàðêî Мîðîзîâич, 
дåêàн бîгîñлîâñьêîгî 
ô à ê у л ь ò å ò у 
К à ò î л и ц ь ê î г î 
ун³âåðñиòåòу Амåðиêи, 
яêий буâ гîñпîдàðåм 
êîнôåðåнц³ї.

К î н ô å ð å н ц ³ я 
пðîдîâжуєòьñя 7 чåðâня 
диñêуñ³єю âиêлàдàч³â ³ 
нàуêîâц³â.     

П ð å ñ ñ л у ж б à 
Ф ³ л à д å л ь ô ³ й ñ ь ê î ї 
àðхиєпàðх³

h t t p : / / u g c c . t v / u a /
media/86479.html

дискусія “Від Серця до Серця”

(продовæення з попередньо¿ сторінки)
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Четвер, 6 червня - Вечірня

î. Мàðêî Мîðîзîâич
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Четвер, 6 червня -- Бенкет

Вшанування Єпископа Василя Лостена, який поæертвував 5 мільйонів 
доларів на  Центр дослідæення Укра¿нсько¿ Церкви при Католицькому 

Університеті Америки. (ôîòî: Òåðåña Ñ³âàê)
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П’ятниця, 7 червня - Архиєрейська 
Божественна Літургія
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Блаæенніший 
Святослав, 

Митрополит
Борис, єпископи
 та духовенство
 біля пам’ятника

 Голодомору.

П’ятниця, 7 червня - Прогулянка

Капітол США (Tour of US Capitol)

П’ятниця, 7 червня 
- Панахида біля 

монумента Голодомору 
в Вашингтоні.



Блаæенніший Святослав та Митрополит Борис під час засідання Асоціаці¿ 
Укра¿нських Національних  Кредитових Спілок, Вашингтон, ОК. 

 (Submitted by Fr. Robert Hitchens)

П’ятниця, 7 червня - Зустріч
Íîâèíè Àðõ³ºïàðõ³¿

On Friday, His Beatitude 
Sviatoslav Shevchuk 
and His Grace Borys 
Gudziak addressed the 
group of leaders and 

enjoyed lunch. 
(Photo: Steve Kerda) 
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СОТНІ МОЛОДИХ ГРЕКО-КАТОЛИКІВ США ПРИБУЛИ НА 
ДЕНЬ МОЛОДІ У ФІЛАДЕЛЬФІЙСЬКУ КАТЕДРУ

8 чåðâня 2019 p.

Ñîòн³ мîлîдих людåй 
8 чåðâня з’їхàлиñя дî 
Ф³лàдåльô³ї нà Дåнь 
мîлîд³ УГКЦ â ÑША.

Цåй зàх³д є чàñòинîю 
уðîчиñòîñòåй п³д гàñлîм 
«В³д ñåðця дî ñåðця», 
яê³ â³дбуâàюòьñя у ÑША 
з нàгîди ³нòðîн³зàц³ї 
нîâîгî миòðîпîлиòà 
Ф ³ лà дåл ьô ³ й ñ ь êî г î 
Бîðиñà Ґудзяêà.

Р î з п î ч à л и ñ я 
ñâяòêуâàння Л³òуðг³єю 
у гîлîâн³й êàòåдð³ 
УГКЦ у ÑША – хðàм³ 
Нåпîðîчнîгî зàчàòòя. 
Очîлиâ Л³òуðг³ю 
Миòðîпîлиò Бîðиñ 
Ґудзяê.

У пðîмîâ³, зâåðòàючиñь 
дî мîлîд³ уêðàїнñьêîю 
òà àнгл³йñьêîю мîâàми, 
âлàдиêà зàêлиêàâ їх дî 
єднîñò³.
«У нàш³й ñп³льнîò³ є 
ñò³льêи бàгàòñòâà – 
âишиâêà, п³ñня. Ми 
мîжåмî п³дняòиñя нà 
Мàйдàн, àлå щîñь 
нàâ³òь нåзнàчнå мîжå 
âнåñòи пðîòиñòîяння, 
нåпîðîзум³ння. Дîðîгà 
мîлîдå, мàємî буòи 
ðàзîм. Знàйòå, щî 
Цåðêâà з âàми, бî 

Субота, 8 червня - День молоді

нàйâàжлиâ³шå – цå 
â³ðà. Гîñпîдь пиòàє: 
«Чи любиш мåнå òàê, я 
люблю Я Òåбå»? Оòîж, 
будьòå ðàзîм у â³ð³  ³ 
любîâ³ дî ближньîгî, 
нå зîñåðåджуйòåñя 
нà дîлях ³нших, нå 
îñуджуйòå, будьòå 
â³дêðиòими дî 
ñп³лêуâàння, мàйòå чиñòå 
ñåðцå ³ ñп³лêуйòåñя â³д 
ñåðця дî ñåðця».

Вñю мîлîдь, яêà 
пðибулà нà уðîчиñòîñò³, 
ðîзд³лили нà â³êîâ³ 
гðупи: дîшê³льняòà, 

д³òи, юнàцòâî, мîлîдь. 
Кîжнà гðупà мàлà ñâîю 
îêðåму єâàнгåл³зàц³йну 
пðîгðàму з åлåмåнòàми 
гðи для нàймîлîдших ³ 
ц³êàâими диñêуñ³ями для 
ñòàðших.

«Òàê³ пîд³ї дужå пîòð³бн³. 
Яê ñêàзàâ Òàðàñ 
Шåâчåнêî: « І чужîгî 
нàучàйòåñь, ³ ñâîгî нå 
цуðàйòåñь». Бàòьêи ³ 
д³òи мàюòь мîжлиâ³ñòь 
знàйîмиòиñя îдин з 
îдним, п³дòðимуâàòи 
ñòîñунêи. Нàш³ д³òи 
мàюòь мîжлиâ³ñòь 

зðîзум³òи, щî 
уêðàїнñьêà мîâà – цå нå 
лишå мîâà ñп³лêуâàння 
у ðîдин³, цå нå лишå 
мîâà,  яêîю гîâîðяòь 
òàòî з мàмîю», — 
ðîзпîâ³дàє  Вîлîдимиð, 
яêий з дðужинîю ³ 
дâîмà д³òьми (були у 
ð³зних â³êîâих гðупàх) 
пðиїхàâ нà Дåнь мîлîд³ 
з Нью-Йîðêà.

Учàñниця гðупи юнàцòâà 
Андð³àнà Вàñьê³â, яêà з 
бàòьêàми пðибулà дî 

Фото: Архиєрейська Боæественна літургія в Катедрі

(Продовæення на ст. 45)
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Амåðиêи òðи ðîêи òîму, 
гîâîðилà пðî âàжлиâ³ñòь 
пðîâåдåння Дня мîлîд³ 
зàдля збåðåжåння 
нàц³îнàльнîї ³ духîâнîї 
òðàдиц³ї: «Я âжå âлилàñя 
ñпîâнà â àмåðиêàнñьêå 
ñåðåдîâищå, òîму дужå 
âàжлиâî, щîб â Цåðêâ³ 
ми мàли òàê³ пîд³ї. І âîни 

СОТНІ МОЛОДИХ ГРЕКО-КАТОЛИКІВ США ПРИБУЛИ НА 
ДЕНЬ МОЛОДІ У ФІЛАДЕЛЬФІЙСЬКУ КАТЕДРУ

мàюòь буòи щîð³чними, 
òðàдиц³йними. Цå дàє 
мîжлиâ³ñòь згуðòуâàòи 
нàñ, уêðàїнñьêу гðåêî-
êàòîлицьêу мîлîдь, нå 
зàêðиòи пåðåд нàми 
Уêðàїну, дîпîмàгàє нàм 
п³дòðимуâàòи êîнòàêòи. 
Цå òàê ñàмî д³є, яê 
³ уêðàїнñьêà шêîлà 
òуò, нà Лîнгàйлåнд³. 
Амåðиêàнц³ ñпîâ³дуюòь 
ð³зн³ ðåл³г³ї, à ми 
òуò, уêðàїнñьê³ гðåêî-
êàòîлиêи – мîнîл³òн³ у 
ñâîїй â³ð³».

У ðàмêàх â³дзнàчåння 
Дня мîлîд³ â³дбулàñя 
Ñлужбà Зц³лåння, яêу 
îчîлиâ Миòðîпîлиò 
Бîðиñ. «Зц³лåння нå 
мîжå буòи ñàмî пî 
ñîб³. Ми пîòðåбуємî 

Слуæба зцілення Вірні очікують на  обряд зцілення

(Продовæення на ст. 45)

(продовæення з попередньо¿ сторінки)

Бîгà, щîб зц³лиòиñя. 
Оñîблиâî цå âàжлиâî, 
êîли â Уêðàїн³ йдå â³йнà 
³ гинуòь нàш³ â³йñьêîâ³. 
Вåñòи êîгîñь дî 
зц³лåння – цå îñîблиâà 
м³ñ³я Цåðêâи», — ñêàзàâ 
у пðîмîâ³ Миòðîпîлиò.
П³ñля Ñлужби Зц³лåння 
пðîцåñ³йнîю хîдîю 
духîâåнñòâî, д³òи з 
бàòьêàми òà мîлîдь 
пðîйшли  â³д êàòåдðи 
Нåпîðîчнîгî зàчàòòя 
(УГКЦ) дî ðимî-
êàòîлицьêîї цåðêâи ñâ. 
Пåòðà, дå є мîщ³ ñâ. 
Іâàнà Ньюмàнà.

Уâåчåð³ мîлîдь 
збåðåòьñя нà мîлîд³жну 
Є â à н г å л ³ з à ц ³ й н у 
пðîгðàму, п³ñля яêîї 
âиñòупляòь Бð³я Блåññ³нг 

òà Òàðàñ Чубàй.

Зàâåðшиòьñя Дåнь 
мîлîд³ УГКЦ â ÑША  
н³чними чуâàннями з 
Мàòåðями â Мîлиòâ³.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
ukra ine_and_wor ld/
ukrainians_outside_of_
Ukraine/76100

Фото: Єпископ 
Андрій Рабій разом 
з Тарасом Чубаєм 
під час Дня молоді.
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День молоді Філадельфійсько¿ архиєпархі¿ зібрав дітей, 
молодь і дорослих з різних куточків США

Субота, 8 червня - День молоді

Нåд³ля, 09 чåðâня 2019 p.

8 чåðâня â ðàмêàх òижня 
мîлиòâи, ñâяòêуâàння, 
єднîñò³ ³ м³ñ³ї â³дбуâñя Дåнь 
мîлîд³ Ф³лàдåльô³йñьêîї 
àðхиєпàðх³ї. Нà ñâяòî 
з’їхàлиñя д³òи, п³дл³òêи òà 
їхн³ бàòьêи, ñòудåнòи òà 
мîлîдь з ð³зних êуòîчê³â 
ÑША, à òàêîж з Кàнàди. 
Ñòудåнòи, щî ñп³âàюòь 
у хîð³ Уêðàїнñьêîгî 
êàòîлицьêîгî ун³âåðñиòåòу, 
òàêîж пðиєднàлиñя 
дî ñâяòêуâàнь ³ ñâîїм 
ñп³âîм ñупðîâîджуâàли 
Бîгîñлуж³ння.

Дåнь мîлîд³ ðîзпîчàâñя 
з Аðхиєðåйñьêîї 
Бîжåñòâåннîї Л³òуðг³ї, 
яêу îчîлиâ миòðîпîлиòà 
Бîðиñ Ґудзяê. «Я бàжàâ 
би, щîб âи уñâ³дîмлюâàли 
ñâîю любîâ дî Бîгà, яêà 
пîхîдиòь â³д Йîгî любîâ³. 
Бî êîли âи цå знàєòå, 
òîд³ âàм н³чîгî бîяòиñя ³ 
âи мîжåòå â³дâàжнî йòи 
âпåðåд», - зâåðнуâñя â³н 
дî пðиñуòн³х нà пðîпîâ³д³. 
Пðîпîâ³дниê нàгàдàâ, 
щî àпîñòîл Пåòðî буâ 
пðîñòим ðибàлêîю ³ чàñòî 
нå ðîзум³â зàñàдничих 
ðåчåй, яê³ пðîпîнуâàâ 
Іñуñ, àлå ñилîю Ñâяòîгî 
Духà ñòàâ ³нñòðумåнòîм 
для пîшиðåння Дîбðîї 
Нîâини.

Процесія

(Продовæення на ст. 47)
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День молоді Філадельфійсько¿ архиєпархі¿ зібрав дітей, 
молодь і дорослих з різних куточків США

Миòðîпîлиòà Бîðиñ 
зàêлиêàâ дîðîñлих ³ д³òåй 
â³дêидàòи нåгàòиâ³зм 
³ нåêîнñòðуêòиâну 
нàдм³ðну êðиòиêу. 
«В нàш³й уêðàїнñьê³й 
ñп³льнîò³ є ñò³льêи êðàñи 
³ бàгàòñòâà, є â³ðà, 
п³ñня, âишиâêà, åñòåòиêà. 
Ми мîжåмî п³дняòиñя 
нà Мàйдàн. Однàê яê 
чàñòî ми дîзâîляємî, 
щîб îòðуòà гàдюêи, 
зл³ñòь ³ зàздð³ñòь, нàñ 
знåîхîчуâàлà. Ñâяòий 
Дух нàñ п³д³ймàє, дàє 
лåгê³ñòь ³ âизâîляє».

Зâåðòàючиñь дî 
мîлîд³, âлàдиêà Бîðиñ 
нàгîлîñиâ: «Ви нå є 
мàйбуòнє Цåðêâи, âи – її 
òåпåð³шнє».

«Мàйжå âñю ñлужбу я 
òðимàâ жåзл âлàдиêи, 
àлå зîâñ³м нå âòîмиâñя. 
Нàâпàêи, цå булî ц³êàâî», 

- пîд³лиâñя ñåмиð³чний 
Юðêî П³òулà.

П³ñля îб³ду учàñниêи 
Дня мîлîд³ були пîд³лåн³ 
нà â³êîâ³ òà мîâн³ 
гðупи, у яêих д³лилиñя 
ñâîєю â³ðîю, дîñâ³дîм 
³ пåðåжиâàннями – 
â³д êàзîê ³ нåâåличêих 
ñцåнîê для нàймîлîдших 
дî ñåðйîзних ðîздум³â 
òà ðîзâàжàнь для їхн³х 
бàòьê³â òà åêñпðåñ-
нàâчàння êàòåхизму для 
п³дл³òê³â.

Мàð³я Шàðîн з П³òñбуðгà 
ðîзпîâ³лà, щî для нåї 
îñнîâним здîбуòêîм 
Дня мîлîд³ булî 
зуñòð³òиñя з îднîл³òêàми-
îднîдумцями òà 
пîд³лиòиñя ñâîїм 
дîñâ³дîм. «Цåй дåнь для 
мåнå бàгàòî îзнàчàє. У 
нàñ булà чудîâà Л³òуðг³я 
³ ми мîгли бàгàòî 

нàâчиòиñя. І пðîñòî 
пðиїхàòи ñюди з нàшîю 
пàðàô³єю – цå пðигîдà», 
– ðîзêàзàлà її ñåñòðà 
Мàðòà.

«В³д ñàмîгî пîчàòêу 
ôîðмуâàння пðîгðàми 
пðиâ³òàння нîâîгî 
миòðîпîлиòà Бîðиñà, 
зуñòð³ч д³òåй òà мîлîд³ 
булà â цåнòð³ нàшîї 
уâàги. Ми хîò³ли 
пðîмîâиòи дî ñåðдåць 
нàймîлîдших. І пðиємнî, 
щî б³льшå н³ж 300 д³òåй 
òà мîлîд³ â³дгуêнулиñя нà 
зàпðîшåння», – зàуâàжиâ 
єпиñêîп Пàðмñьêîї 
єпàðх³ї Бîгдàн Дàнилî.

В³н ðîзпîâ³â, щî 
îñîблиâî зâîðушлиâим 
буâ Чин єлåîпîмàзàння, 
у яêîму âзяли учàñòь ³ д³òи, 
³ ñòàðш³, à пðîâîдили ñ³м 
єпиñêîп³â. Оñîблиâ³ñòю 
дня òàêîж ñòàлà 
мîлиòîâнà пðîцåñ³я 
îêîлицями êàòåдðи, 
п³д чàñ яêîї учàñниêи 
â³дâ³дàли В³дпуñòîâий 
цåнòð ñâяòîгî Джîнà 
Ньюмàнà, лàòинñьêîгî 
à ð х и є п и ñ ê î п à 
Ф³лàдåльô³ї.

«Цåðêâà пîâиннà буòи 
близьêî дî людåй, ми 
мàємî â³дêðиâàòиñя 
дî Бîгà ³ ближн³х, дî 
нàших ñуñ³д³â, âихîдиòи 
³ д³лиòиñя нîâинîю пðî 
âîñêðåñ³ння», – òàê 
пðîêîмåнòуâàâ âих³д â 
м³ñòî âлàдиêà Бîðиñ. 
Вàðòî зàуâàжиòи, щî 

òиждåнь «В³д ñåðця дî 
ñåðця» з нàгîди пîчàòêу 
йîгî ñлуж³ння мåð 
пðîгîлîñиâ òàêîж нà 
зàгàльнîм³ñьêîму ð³âн³.
У âåч³ðн³х ðîзâàжàннях 
âлàдиêà Бîðиñ ðàзîм 
³з Мàð³чêîю òà Юðêîм 
Худиêàми з Чиêàгî, 
пðåдñòàâляючи «людñьêу 
òð³йцю», гîâîðиâ пðî 
âàжлиâ³ñòь мîлиòâи òà 
ðàд³ñòь пåðåбуâàння 
ðàзîм.

Дåнь мîлîд³ зàê³нчиâñя 
êîнцåðòîм Бð³ї Блåññ³нг 
³ Òàðàñà Чубàя òà 
³мпðîâ³зîâàним мàòчåм 
àмåðиêàнñьêîгî ôуòбîлу, 
у яêîму êîмàнди 
ñупåðниê³â îчîлюâàли 
âлàдиêà Бîðиñ Ґудзяê òà î. 
Пåòðî Ґàлàдзà, диðåêòîð 
Інñòиòуòу миòðîпîлиòà 
Андðåя Шåпòицьêîгî 
(Òîðîнòî, Кàнàдà).

«Цå гàðний пîчàòîê, щîб 
îб’єднуâàòиñя нàâêîлî 
миòðîпîличîгî îñ³дêу ³ 
буòи ðàзîм, â³дðîджуâàòи 
зуñòð³ч³ «â³д ñåðця дî 
ñåðця», – зàуâàжиâ 
âлàдиêà Бîгдàн Дàнилî.  

П ð å ñ - ñ л у ж б à 
Ф ³ л à д å л ь ô ³ й ñ ь ê î ї 
àðхиєпàðх³ї

http://news.ugcc.ua/news/ 
den_molod³_f³ladelf³yskoi_
arhiieparh³i_z³brav_d³tey_
mo lod_ ta_doros l i h_z_
r ³ z n i h _ k u t o c h k ³ v _
ssha_86491.html

Архиєпископ Борис Ґудзяк благословляє 
немічного хлопчика. 

(продовæення з попередньо¿ сторінки)
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Субота, 8 червня - День молоді
Несподівана зустріч під час архиєпархіяльного дня молоді 

«Від серця до серця»
Кîли îднà з³ ñåñòåð 
ðàзîм ³з ñòàðшими 
людьми з «Вîзнåñ³ння» 
пîâîл³ пîâåðòàлàñя дî 
Кàòåдðи â ê³нц³ пðîщ³ 
мîлîд³ дî уñипàльниц³ 
ñâяòîгî Джîнà 
Н’юмàнà, дîðîгîю âîнà 
пðиâ³òàлàñя з³ ñòàðшîю 
ж³нêîю, яêà ñид³лà нà 
ґàнêу ñâîгî дîму. Ж³нêà 
пîц³êàâилàñя, з яêîгî 
пðиâîду â³дбуâàєòьñя ця 
ðåл³г³йнà пðîцåñ³я.  

Ñåñòðà пîяñнилà їй, 
щî òàê Уêðàїнñьêà 
Кàòîлицьêà Цåðêâà 
ñâяòêує âîзâåдåння 
нà пðåñò³л ñâîгî 
нîâîгî Миòðîпîлиòà, 
à пðîцåñ³я, цå пðîщà 
мîлîд³ цåðêâàми, щî є â 
îêîлицях нàшîї Кàòåдðи.  
Ж³нêà пðîдîâжуâàлà 
ðîзпиòуâàòи ñåñòðу 
³ âðåшò³ â³дêðиòî 
âизнàлà, щî б³льшå 
нå â³ðиòь â Бîгà, нå 
диâлячиñь нà òå, щî 
диòинîю булà хðåщåнà 
â Кàòîлицьê³й Цåðêâ³.

Ж³нêà дужå ñпîê³йнî 
ðîзпîâ³лà ñåñòð³ пðî 
нåпðиємн³ й îбðàзлиâ³ 
âипàдêи, з яêими âîнà 
з³шòîâхнулàñя, êîли 
шуêàлà п³дòðимêи у 
òðьîх ð³зних ñâящåниê³â. 
Ц³ åп³зîди зàлишили 
її зг³ðшåнîю òà 

îбðàжåнîю нà  â³ðу.  
Ñåñòðà пîñп³âчуâàлà 
їй, щî òàêå ñòàлîñя 
з нåю, ³ ñêàзàлà, щî 
будå мîлиòиñя зà її 
нàм³ðåння.  Ж³нêà 
îдðàзу зàпðîòåñòуâàлà 
³ ñòàлà пåðåêîнуâàòи, 
щî нå пîòðåбує 
н³яêих мîлиòîâ, àлå 
пîпðîñилà пîмîлиòиñя 
зà 97-ми л³òню пàн³, 
яêîю âîнà îп³êуєòьñя ³ 
яê³й зàлишилîñя жиòи 
лишå ê³льêà òижн³â. 

Ñåñòðà пîгîдилàñя 
й зàйшлà â д³м, дå 
пåðåбуâàлà пðиêуòà 
дî л³жêà пàн³,  ³, яê 
âияâилîñя,  âîнà 
пîхîдилà з³ Ñх³днîї 
Єâðîпи ³ ðîзум³лà 
уêðàїнñьêу мîâу. 
Пîмîлиâшиñь зà хâîðу, 
ñåñòðà зàðучилàñя 
згîдîю îп³êунêи 
пîâåðнуòиñя дî її дîму 
з³ ñâящåниêîм, яêий 
би уд³лиâ умиðàюч³й 
п å ð å д ñ м å ð ò н å 
å л å î п î м à з à н н я . 
В³дâ³дуâàчêà âийшлà 
з ê³мнàòи, àлå пåðåд 
òим яê зàлишиòи д³м 
ñпðîбуâàлà пåðåêîнàòи 
нåâ³ðуючу îп³êунêу, щî 
Бîг âñå ж любиòь її нå 
диâлячиñь н³ нà щî. 
Ñåñòðà ñêàзàлà ж³нц³, 
щî âîнà мàє мàòи дужå 
дîбðå ñåðцå, яêщî 

ðîбиòь Бîжу ñпðàâу 
– îп³êуючиñь хâîðîю. 
Пîчуâши цå, ж³нêà 
ñòâåðдилà, щî âîнà 
пîâàжàє â³ðу ñåñòðи, 
àлå ñàмà нå пîòðåбує 
Бîгà щîб буòи дîбðîю 
îñîбîю!

Зà Бîжим пðîâид³нням 
п³д чàñ âåчåð³ з мîлîддю 
ñåñòðà пåðåòнулàñя з 
îдним з³ ñâящåниê³â, 
яêий пîчуâши цю ³ñòîð³ю 
зàпðîпîнуâàâ â³дâ³дàòи 
хâîðу.  У пîнåд³лîê 
П’яòидåñяòниц³ ñåñòðà 
з îòцåм зàâ³òàли дî 
ж³нêи, яêà, здàâàлîñя,  
булà ðàдà їх бàчиòи, 
³ нàâ³òь дîзâîлилà 
пîâ³ñиòи нà ñò³ну хðåñò. 
Оòåць уд³лиâ òàїнñòâî 

åлåîпîмàзàння ³ 
Пðичàñòя умиðàюч³й 
ж³нц³.  

Òîд³ â³н âиñлухàâ ж³нêу-
îп³êунêу, яêà â³дêðиòî 
ðîзпîâ³лà йîму пðî 
ñâîє нåпðийняòòя â³ðи. 
Оòåць òихî пîмîлиâñя 
зà ñпðийняòòя нåю 
дàð³â Ñâяòîгî Духà ³ 
нàâåðнåння дî â³ðи.  
Нàðåшò³, êîли îòåць 
з ñåñòðîю були гîòîâ³ 
пîêинуòи д³м, ж³нêà 
пîгîдилàñя пîмîлиòиñя 
з ними зà ñâîю 
п³дîп³чну, àлå ñêàзàлà, 
щî нå будå мîлиòиñя зà 
ñåбå, бî нå хîчå буòи 

Процесія до церкви св. Апостола Петра 
та до собору св. Дæона Ньюмана в 

Філадельфі¿.

(Продовæення на ст. 49)
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Несподівана зустріч під час архиєпархіяльного дня молоді 
«Від серця до серця»

лицåм³ðнîю. Оñê³льêи 
âîнà нå пàм’яòàлà âжå 
ñл³â мîлиòâи «Оòчå нàш» 
чи «Бîгîðîдицå Д³âî», 
ñåñòðà пîâåðнулàñя 
дî мàшини, щîб 
д³ñòàòи для нåї êàðòêи 
з мîлиòâàми.  Кîли 
ñåñòðà пîâåðнулàñя â 
д³м, ж³нêà г³ðêî плàêàлà, 
бî, яê âияâилîñя, ò³льêи 
щî îòðимàлà пðîщåння 
â³д îòця зâàжиâшиñь 
нà щиðу ñпîâ³дь, ³ цå 
âпåðшå з диòячих л³ò.

Òî ж, ðàд³ймî òим 
дàðàм îздîðîâлåння  
³ нàâåðнåння, яê³ 
зд³йñниâ Ñâяòий Дух, ³ 
яê³, ми â³ðимî, є îдними 
з бàгàòьîх духîâних 
плîд³â, щî âизð³юòь яê 
нàñл³дîê ñâяòêуâàнь «В³д 
ñåðця дî ñåðця».

Субота, 8 червня - День молоді
(ôîòî: Òåðåña Ñ³âàê)

(Продовæення на ст. 49)
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Субота, 8 червня - День молоді
Презентаці¿ та заходи у групах
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Субота, 8 червня - св. Іван Нюмaн

М и т р о п о л и т 
Борис Ґудзяк 
прихилив коліно 
перед мощами 
св. Ньюмана. 
(ôîòî: Òåðåña Ñ³âàê)

Митрополит Борис подарував 
усипальниці св. Ньюмана ікону Зіслання 
Святого Духа на спомин про прощу до 

собору в День молоді. 
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Неділя, 9 червня - Зіслання Святого Духа

Ukrainian Catholic University Choir
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Неділя, 9 червня - Крипт
Панахида     за     блаæенний     упокій     

єпископів     та     Архиєпископів
Філадельфійсько¿ Архиепархі¿

У крипті Катедри Непорочного Зачаття

Неділя, 9 червня  - Цвинтар 

Панахида за померших - 
Цвинтар св. Марі¿, Fox Chase, PA

Митрополит Борис благословляє могилу 
покійного Єпископа Річарда Семінака. 

Понеділок, 10 червня
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Блàжåнн³ший Ñâяòîñлàâ, âлàдиêà Андð³й Рàб³й, òà хîðиñòи Уêðàїнñьêîгî Кàòîлицьêîгî Ун³âåðñиòåòу 
з³ Льâîâà â Кàòåдðàльн³й зàл³. Кåð³âниêîм хîðу УКУ «Еòåð³я» òà хîðу «Ñòð³òåння» є Олåнà Дåниñ 
(Мåльниê).   

Понеділок, 10 червня - Xop

Дякуємо за спів!

Благословенного
 75-ліття, 

Владико Іване!

12 червня 2019 р. Єпископ 
Іван Бура святкує день 
народження.  Бажаємо 
Преосвященному  Владиці 
Божого благословення  на  

многії і благії літа!
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Donor Amount Donor Amount
Knights of Columbus - New Haven 25,000.00 Grabowsky, Msgr. Myron J 500.00
Porter & Curtis, LLC 25,000.00 Holy Cross Monastery 500.00
Ukrainian Catholic Eparchy of Parma 24,300.00 Holy Trinity Church - Silver Spring 500.00
United States Conference of Catholic Bishops 15,000.00 Kuzmowych, Chrystyna & Truvor Vadym 500.00
Interstate Realty Management Company 12,500.00 Nativity BVM Church - Middleport 500.00
Mazur, Leonard & Helena 5,000.00 Patronage Mother of God-Marion Hgts. 500.00
Providence Association 5,000.00 Precision Mechanical Services 500.00
Selfreliance Foundation of Selfreliance Federal Credit 
Union - Chicago 5,000.00 Presentation of Our Lord-Lansdale 500.00
SUMA Federal Credit Union 5,000.00 Rudnytsky, Leo & Irene 500.00
Ukrainian Selfreliance FCU - Philadelphia 5,000.00 Rylyk, Andrew 500.00
Ukrainian Catholic Church of the Assumption - Perth 
Amboy 4,000.00 SS Peter & Paul Church - Baltimore 500.00
St. John The Baptist-Northampton 3,000.00 SS Peter and Paul Church - Phoenixville 500.00
JFS Wealth Advisors 2,500.00 SS. Peter & Paul Church-Mt. Carmel 500.00
St. Michael The Archangel Church - Jenkintown 2,500.00 St. Anne Church-Warrington 500.00
Ukrainian Catholic Education Foundation - Chicago 2,500.00 St. Basil's Church - Chesapeak City 500.00
Annunciation BVM Church - Melrose Park 2,000.00 St. Cyril & Methodius Church - Olyphant 500.00
Fletcher - Nasivich Funeral Home 2,000.00 St. John The Baptist Church - Detroit 500.00
Holy Ghost Church - West Easton 2,000.00 St. John The Baptist Church - Maizeville 500.00
Self Reliance FCU - New York 2,000.00 St. John The Baptist-Whippany 500.00
SS Peter & Paul Church - Jersey City 2,000.00 St. Mary Church - Manassas VA 500.00
St. John The Baptist Church - Newark 2,000.00 St. Mary Church - McAdoo 500.00
SS Cyril & Methodius Church - Berwick 1,500.00 St. Mary's Church - Bristol 500.00
Byzantine Rite Church Supplies 1,000.00 St. Michael Church - Curtis Bay 500.00
Durbak, Ivan & Marusia 1,000.00 St. Michael Church - Frackville 500.00
Knights Of Columbus Pennsylvania Council 1,000.00 St. Michael Church - Shenandoah 500.00
Kohutiak, MD Vsevolod & Lidia M 1,000.00 St. Michael Church- Pottstown 500.00
Komar, Helen 1,000.00 St. Michael Church-Cherry Hill 500.00

Konrad, Sonia and Family 1,000.00
St. Michael Ukrainian Catholic Church - 
Tucson AZ 500.00

Korduba, Oksana 1,000.00 St. Michaels Church - Hazelton 500.00
Krafczek, Helen 1,000.00 St. Nicholas Church - Glen Lyon 500.00
Mecznik, Peter & Olga 1,000.00 St. Nicholas Church - Great Meadows 500.00
Nova UA Federal Credit Union - Clifton 1,000.00 St. Nicholas Church - Wilmington 500.00
SS Peter and Paul Church - Bridgeport 1,000.00 St. Nicholas Church-St. Clair 500.00
St. Nicholas Church - Chicago 1,000.00 St. Stephens Church - Toms River 500.00
St. Nicholas Church - Minersville 1,000.00 St. Vladimir Church - Palmerton 500.00
St. Vladimir Church-Scranton 1,000.00 St. Vladimirs Church - Elizabeth 500.00
Stevensky, Msgr. John P. 1,000.00 STS. Volodymyr and Olha Parish - Chicago 500.00
Transfiguration Church-Shamokin 1,000.00 Thompson, Stephen 500.00

Ukrainian Institute of America, Inc. 1,000.00
Ukrainian Catholic National Shrine Of The Holy 
Family - Washington DC 500.00

Zinich, Ann 1,000.00 United Ukrainian American Relief Committee 500.00
Nush, Bernadette T. & Peter G. 800.00 Barylak, Carol & Bohdan 400.00
St. Josaphats Church - Trenton 800.00 Pyz, Teodor & Maria 350.00
Ascension of Our Lord Church - Sayre 750.00 St. Nicholas Church - Millville 350.00
Nativity B.V.M. Church - New Brunswick 750.00 Fedyk, Roman & Iwanna 300.00
St. Josaphat Church-Bethlehem 750.00 Kawa, Izydor & Halyna 300.00
St. Michael's Church - Hillsborough 750.00 Redgate, Alexandra L. & Joseph C 300.00
St. Nicholas Church - Passaic 750.00 Stadnik Jennifer 300.00
SS Peter & Paul Church - Simpson 650.00 Andryczyk, Roman & Vera 250.00
Immaculate Conception Church - Palatine IL 600.00 Burachinsky, Boris & Oksana 250.00
Transfiguration of Our Lord Church - Nanticoke 555.00 Dochwat, Christina 250.00
Assumption B.V.M. Church-Centralia 500.00 Holowinsky, Mary & William 250.00
Assumption of B.V.M. Church - Bayonne 500.00 Kusznir, Ihor & Daria 250.00
Christ The King Church - Philadelphia 500.00 Kyj, Myroslaw 250.00
Deychakiwsky, Yuri A & Mostovych, Irena Eva 500.00 Peklak, Gerald J 250.00
Dubchak, Iryna & Ihor 500.00 Ss. Joachim & Anna -  Front Royal VA 250.00
Frauenhoffer, Elizabeth 500.00 St. Nicholas Church - Philadelphia 250.00
Fylypowych, Andrew & Christine M. 500.00

Donors list for Enthronement,"Heart to Heart"
(as of June 10, 2019)
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Stasiuk, Mary & Bohdan 250.00 Fonock, Ronald M. & Marilyn B. 100.00
Temnycky, Orest & Daria 250.00 Futey, Bohdan & Myra 100.00
Vitvitsky, Bohdan & Bohdanna 250.00 Hawryliw, Adrian O. 100.00
WADFFU, Inc 250.00 Helbig, Georgine & Adriana 100.00
Zacharczuk, Danylo & Xenia 250.00 Hiriak, Stanley 100.00
Dudkevych, Rev. Andriy & Mariya 200.00 Hnatin, John 100.00
Fedak, Taras & Tetyana 200.00 Homa, George & Elizabeth 100.00
Giffler, Lydia K. 200.00 Horbatyuk, Nadia & Petro 100.00
Granza, William & Janice 200.00 Hrycenko, Peter & Irene 100.00
Guertler, Vera 200.00 Hud, Maria 100.00
Hewko, Christina 200.00 Hunt, Jacqueline M & Robert J. 100.00
Hnateyko, Myron & Olha 200.00 Immaculate Conception Church - Hillside 100.00
Horodecka, Oxana 200.00 Iwasiw, Rev. Nestor 100.00
Kerod, Oksana 200.00 Jakubowska, Olga 100.00
Laskowski, Marlene & Christopher 200.00 Jushchyshyn, John & Caroline 100.00
Luciw, Eugene A. Natalia T. 200.00 Kashinskey, John M & John D. 100.00
Lyakh, Galyna 200.00 Kawczenski, Brian 100.00
Malinowski, William 200.00 Kharuk, Rev. Wasyl 100.00
Melnic, Rev. James T. 200.00 Knights of Columbus - Olyphant Council 100.00

Most Rev. Josaphat Hovera - Exarch of Lutsk, Ukraine 200.00 Kosh, Ronald & Joanne 100.00
Ord, John & Patricia 200.00 Kowal, George & Mary 100.00
St. Josaphat Council 7530 Knights of Columbus 200.00 Kozak, Edmund & Mildred 100.00
Trygar, Nancy 200.00 Kozak, Jerry 100.00
Weron, Theodore & Alberola, Marymae 200.00 Kruchowy, Roman W. & Lesia M. 100.00
Wilson Michael & Rosaline 200.00 Kulchyckyj, Bohdan W. & Christine 100.00
Wysocki, James 200.00 Kulish, Mary Ann 100.00

Grozio, Theodore W. K of C Pokrova Council # 13561 150.00 Kuzyszyn, Olga & Oleksander 100.00
Hitchens, Rev. Robert John 150.00 Ladika, Tanya 100.00
Kuzara, Fr. George 150.00 Lesenskyj, George & Vera 100.00
Luciw, Roksolana & Michael 150.00 Lesyk Lubow 100.00
Marshalick, Steven & Anna 150.00 Lissy, Daria 100.00
Miller, Michael 150.00 Lupak, Oksana 100.00
Onuferko, Luba 150.00 Makarushka - Kolodiy, Helen 100.00
Sverdan, Rev. Roman 150.00 Marinchak, Edward & Loretta 100.00
Tomorug, Mary 150.00 Mazurkevich, Ulana 100.00
Abuszcak, Vera 100.00 Medwick, George & Grace 100.00
Anonymous 100.00 Melnyk, Helen 100.00
Apex Services, Inc. 100.00 Mencinsky, George & Martha 100.00
Bargiuk, Lydia 100.00 Menio, John & Jennie 100.00
Berehowskyj, Dmytro & Margaret 100.00 Michalczyk, Joseph & Vera 100.00
Beretsky, Elias A. 100.00 Mykyta, Roman & Maria 100.00
Beyzik, Yuriy & Olga 100.00 Myr, Patricia Ann 100.00
Bezner, Kevin & Ann 100.00 Nachesty, Stephen & Sharon 100.00
Bilinski, Gloria Mae 100.00 Ocetnik, Lotte 100.00
Bogetti, Albert 100.00 Parfeniouk, Roman & Vira 100.00
Bortnyk, John & Irene 100.00 Paslawsky, Helen 100.00
Boyle, Ray G. 100.00 Pawluk, Nila & Borys 100.00
Bramlage, Edward & Maryann 100.00 Perrong, Stefania 100.00
Bremer, Bernadette M. 100.00 Pidhirsky, Jerry & Sophia 100.00
Budjako, Shirley 100.00 Pristash, Paul & Anna 100.00
Charyton, Bogdan & Dianne 100.00 Putera, Rev. Vasyl 100.00
Deychakiwsky, Orest 100.00 Pyrih, Lubomyr & Halyna 100.00
Dibitsky, Andrew John 100.00 Romanyuk, Rev. Ruslan & Lesya 100.00
Dobczansky, Juriy 100.00 Roth, Charles & Julie 100.00
Dolinsky, Adrian & Larissa 100.00 Royik, Rev. Ihor & Olena 100.00
Dubitsky, Rev. Roman 100.00 Saluk, Adrian & Christina 100.00
Fedorin, Walter & Mary 100.00 Samilo, Russel 100.00
Ferencevych, Roman 100.00 Sawchyn, Irene 100.00
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Sawicky, Danuta & Eugene 100.00 Klos, Helen 50.00
Sawka, Stefania 100.00 Kolubinsky, Walter & Doreen 50.00
Sendzik, Vera & Nestor 100.00 Kondrat, Maria 50.00
Shchudlak, Mariya & Andriy 100.00 Kosonocky, Natalie 50.00
Shyprykevich, Martha 100.00 Kraynick, Mary 50.00
Sister Servants of Mary Immaculate Provincialate 100.00 Kunderevych, Rev. Orest & Oksana 50.00
Sivinskyi, Rev. Vasyl & Halyna 100.00 Kunderewicz, Elienne & Justine 50.00
Skibicki, J. 100.00 Labiak, Peter & Joanne 50.00
Skrinkosky, Andrew & Dannis 100.00 Lezniak, John & Stephanie 50.00
Smith, Christine B. & Paul R. 100.00 Lisowsky, Petro & Tanya 50.00
Smolock, John & Christine 100.00 Lohr, Susan A & Robert L 50.00
St. Mary Church - Carteret 100.00 Lundmark, Paul & Christine 50.00
Stek, Ann Marie 100.00 Makar, Rev. Paul 50.00
Tarchis, James & Cynthia 100.00 Maloney, Barbara & Shawn 50.00
Tihansky, Donald & Joan 100.00 Minue, Michael 50.00
Tymkiw, Stephan & Tamara 100.00 Molochnick, Josephine & Joanne 50.00
Ukrainian American Sports Center Tryzub 100.00 Moncavage, Olga & Blodgett, Maria 50.00
Veresink, Theodore & Rosemary 100.00 Nazar, John 50.00
Wasko, Peter & Anna 100.00 Nestrick, Marlene 50.00
Whitaker, David 100.00 Pasicznyk, Maria Olympia 50.00
Wojtiw, Joseph 100.00 Perfecky, George & Christine 50.00
Wozney, Joseth & Jocelyn 100.00 Peron, Frank 50.00
Yarrish, Paul & Mary 100.00 Plys, Irene 50.00
Yaworsky, John & Anna 100.00 Polewchak, Anne & Jasinski, Evan 50.00
Yurechko, Olga 100.00 Popivchak, Joseph B. & Cheryl A. 50.00
Zubritzky, Martha 100.00 Rehnert, James & Anna 50.00
Drake, Kenneth W. & Barbara G. 85.00 Retkwa, Stephen & Lori 50.00
Mulvaney, Mary 75.00 Ricci, Thomas R. 50.00
Strayves, Donald 75.00 Ricciardelli, Sophia 50.00
Zajac, Olenka 75.00 Rudakewych, Arnold & Mary 50.00
Nefferdorf, Douglas 70.00 Ruszin, George & Concetta 50.00
Anonymous 50.00 Sapra, Beverly & Joseph 50.00
Augustine, Andrew 50.00 Shevchuk, George 50.00
Baker, James C & Patricia A 50.00 Skaskiw, Dorothy 50.00
Berezowski, Estelle & Marc 50.00 Stefanic, Ann 50.00
Bratach, Marlene 50.00 Stine, John & Martha 50.00
Brenycz Eugene 50.00 Sydoryak, Adriana & Ihor 50.00
Burachynskyj, Roxolana M. 50.00 Tkach, Adrian & Erica 50.00
Byrich, Florence E. 50.00 Turchek, Cynthia 50.00
Chandler, Justine , Cuesta, Catherine 50.00 Tworischuk, Nicholas & Nancy 50.00
Chomiak, Margaret & Michael 50.00 Varallo, Pasquale 50.00
Credi, Wagdi & Anna 50.00 Vladyka, Rev. Vasyl & Lyudmyla 50.00
Demkiv, Rev. Ivan & Myroslava 50.00 Wichryk, Wilhelmina 50.00
Drabic, John & Doris 50.00 Wichryk, Wilhelmina 50.00
Gajdalo, Roy & Olga 50.00 Wolchasty, Anthony & Eugenia 50.00
Grozio, Theodore & Dorothy 50.00 Worstall, Regina & Robert 50.00
Halamar, Barbara 50.00 Yakim, Russell & Marjorie 50.00
Halyabar, Olha 50.00 Yakubick, Maryann 50.00
Hiriak, Nicholas 50.00 Yatison, John 50.00
Hirniak, Mark A. & Anna Marie 50.00 Zacharko. Olga & Stephan 50.00
Hitchens, Maryellen 50.00 Zaharchuk, Daria 50.00
Hnatyk, Bohdana 50.00 Muench, Gerald 40.00
Hodge, Jeffrey & Joanne 50.00 Nagurney, Mark 40.00
Holak, Piotr & Renata 50.00 Stelmaschuk, Michael 40.00
Horczakiwskyj, Xenia 50.00 Figiel, Walter & Isabel 35.00
Horodecky, Olga 50.00 Kara, Joanne K. 35.00
Howansky, Mark 50.00 Steward, Dorothy 35.00
Jarymowycz, Zenowij & Oksana 50.00 Rogalskyj, Lydia 30.00
Kapustiak, Andrew 50.00 Thomas, William & Wirginia 30.00
Kardasz, Anne 50.00 Wislocki, Julia & Piotr 30.00
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Adamchick, Joyce 25.00 Malinowski, Rita 20.00
Bijansky, William & C. A. 25.00 McManamon, Dennis & Helena 20.00
Bozar, Marilyn & Francis 25.00 Mlynaryk, Peter & Irene 20.00
Buranicz, Myroslava 25.00 Moeck, Carolina 20.00
Calveric, Constance M. 25.00 Mozdy, Shannon & Stephen 20.00
Critchosin, Michael J 25.00 Oconnor, Lucille A 20.00
Demczko, Ann Marie 25.00 Rogalcheck - Frissell, Ann Marie 20.00
Demko, Michael & Jacqueline 25.00 Sakson, Susan & John 20.00
Dochych, Thomas & Naomi 25.00 Sawchyn, Vera 20.00
Dupnock, June 25.00 Sembrat, Robert 20.00
Fine, Mark & Kathleen 25.00 Sikora, Erika 20.00
Fromel, James Bruce 25.00 Talaga, Carol 20.00
Halaway, Henry & Jaroslawa 25.00 Trucz, Stefania 20.00
Iwaskiw, Leo & Maria 25.00 Westington, Ilona 20.00
Iwaskiw, Walter R. & Neonila Z. 25.00 Worobij, Nadia 20.00
King, Steven George & Anna M. 25.00 Dziwak, Walter 15.00
Kobryn, Olga 25.00 Palko, Theodore & Patricia 15.00
Kostingo John 25.00 Panchison, Theresa 15.00
Kowal, Paul G 25.00 Riley, William 15.00
Krol, Krystyna & Andrzej 25.00 Barron, Donald J. & Anna M. 10.00
Kruel, Rita & Stiney 25.00 Belehaj, Anna 10.00
Kulish, Rose Marie 25.00 Belluch, Mary 10.00
Lapiska, Maria 25.00 Bianckini, Marianne & Gill William 10.00
Lesko, Mary & Helen 25.00 Demcher, Yolanda 10.00
Lipsett, Kenneth S 25.00 Demchok, John M. & Joan A. 10.00
Liptock, Joseph 25.00 Hladish, Allen 10.00
Mark, Joelyn 25.00 Hywel, Virginia & Walter 10.00
Marych, Christine 25.00 Kapuschinsky, Sally F 10.00
Paclawskyj, Christine & Orest 25.00 Kordecki, Mary 10.00
Palombo, Nancy 25.00 Oconnor, Lucille A 10.00
Paszek, Joseph & Patricia 25.00 Panchison, Theresa 10.00
Patrick, Stella & Stephen 25.00 Post, Kenneth 5.00
Pretka, Judith A. 25.00 Mata, Alicia 3.00
Ritsick, Robert & Marie 25.00 Leuthold, Vance 1.00
Rose, Paul & Marion 25.00 Total: as of 05/29/2019 231,864.00$    
Sgromolo, Beverly 25.00

Shade, George & Mary 25.00
Ukrainian Catholic Eparchy  of Saint 
Volodymyr the Great in Paris EUR 1500.00

Siwak Teresa 25.00 St. Volodymyr Cathedral - Paris EUR 1000.00
Soltys, Czeslawa 25.00 Total: as of 05/29/2019 EUR 2500.00
Sorokowski, Andrew 25.00
Stecco, Edward & Joan 25.00
Vervan, William 25.00
Waering, Paul & Daria 25.00
Belluch, Theodore K. 20.00
Bobbie, Michael 20.00
Chernago, Michael W. & Dorothy J. 20.00
Christy, Cornelia 20.00
Collins, James & Christina 20.00

Thank You !

Thank you, Ukrainian 
American Citizens’ 

Association, for sharing
 your grounds with us
 for “Heart to Heart”

 events! We appreciate 

your kindness! 

Íîâèíè Àðõ³ºïàðõ³¿
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ПРИВІТАННЯ ДО ДНЯ БАТЬКА

З нàгîди Дня Бàòьêà ðåдàêц³я гàзåòи “Шлях” бàжàє 
âñ³м чиòàчàм-бàòьêàм дîбðîгî здîðîâ’я, дîâгîгî 
жиòòя ³ щåдðих Бîжих блàгîñлîâåнь.  Нåхàй Ñâяòий 
Дух âåдå Вàñ чåðåз уñå жиòòя, à Пðåñâяòà Бîгîðîдиця 

îбåð³гàє â³д уñяêîгî злà.
Мнîгàя ³ блàгàя л³òà!

Ми мîлимîñя зà блàгîñлîâåнний упîê³й 
душ âñ³х пîмåðлих бàòьê³â нàших, ³ щîб 
Гîñпîдь пðîñòиâ їм уñ³ пðîгð³шåння, 
дîбðîâ³льн³ ³ нåдîбðîâ³льн³, ³ дàðуâàâ 

жиòòя â³чнå â Цàðñòâ³ Бîжîму.
В³чнàя пàм’яòь!

Перша Сповідь і Урочисте Святе Причастя 
Церква Преобраæення Господнього в Шамокін

        Our parish family would like to 
express our congratulations to our young 
parishioners on receiving their first Penance 
and Solemn Holy Communion. They have 
spent the last 2 years studying for this 
solemn occasion under Sisters Zenovia and 
Natalia, and currently Mrs. Joyce Hasuga 
and have met all the requirement necessary 
for this next step in their religious life. Our 
Communicants are from left to right: Christina 
Ivanov, Emme Yagodzinskie, Michaela 
Wilson, Chloe Brown,  Baylee Latshaw, 
Caylee Latshaw, Ronald Stankiewicz.       
     

         May the Eucharistic Jesus Christ grant them a good life so they may continue to grow in faith and 
spiritually connect themselves through Holy Communion to the Body and Blood of Christ becoming closer 
to God and receiving many blessings for themselves and their families. May God bless our first Holy 
Communicants with good health for Many and Happy years!

16 ÷åðâíÿ, 2019 p.  59

Íîâèíè Àðõ³ºïàðõ³¿



 16 ÷åðâíÿ, 2019 p.  60

Íîâèíè Àðõ³ºïàðõ³¿

ARCHEPARCHIAL SCHOOL 
SCHOLARSHIP FUND LOTTERY DRAWING 

Congratulations to the winners!

The drawing took place on June 14, 2019 at about 1:30PM. The 
drawing was done at the chancery by Archbishop Borys with 
assistance of Bishops Taras and Andriy, Father Mark Fesniak.

The winners are:
1st prize - $5,000 - ticket #1567 - 

Holy Myrrh-Bearers Church (Swarthmore PA)
2nd prize - $3,000 - ticket 1862 - 

Assumption of BVM church (Bayonne, NJ)
3rd prize - $2,000 - ticket #2421 - 

Roman Kaczaj (Pittsgrove, NJ)

THANK YOU FOR PLAYING THE LOTTERY TO HELP OUR 
SCHOOLS and GIFTED STUDENTS! Today we raised $10,000 
which will go to pay tuition for 2 students in each of the three 
schools we have in our Archeparchy! Another raffle will be held 
in the fall of 2019 and scholarships will be awarded at the end of 
January in 2020!

Неділя всіх святих
16 червня 2019 р.

Ñâÿòà/Ïðàçíèêè

 У пåðшу нåд³лю 
пî З³ñлàнн³ Ñâяòîгî 
Духà нàшà Уêðàїнñьêà 
Кàòîлицьêà Цåðêâà 
âшàнîâує âñ³х ñâяòих, 
чîлîâ³ê³â ³ ж³нîê, яê³ 
âпðîдîâж ñòîл³òь 
бðàли нà ñåбå ñâ³й 
щîдåнний хðåñò ³ йши 
зà Хðиñòîм.  Вîни 

ðîзум³ли îбмåжåн³ñòь 
жиòòя людñьêîгî, йîгî 
нåдîâгîâ³чн³ñòь.  Вîни 
нå збиðàли д³бðà зåмн³, 
яê³ бåðå ³ðжà, ðîз’їдàє 
òл³н, ³ нà яê³ зàðяòьñя 
злîд³ї, àлå збиðàли 
ñêàðби дîбðих д³янь 
³ милîñåðдя.  Духîâн³ 
й мàòåð³àльн³ д³лà 

милîñåðдя ñâ³дчàòь пðî 
жиòòя â³ðи â Іñуñà Хðиñòà.  
Зîñåðåдиâшиñь нà 
бåзêîнåчн³й духîâнîñò³ 
âîни пðигîòîâляли 
ñåбå дî жиòòя â³чнîгî 
з Пðåñâяòîю Òð³йцåю â 
Цàðñòâ³ Бîжîму.  

Ñпðàâжнє хðиñòиянñьêå 

жиòòя – цå жиòòя 
ñлуж³ння. З дàâн³х чàñ³â 
нàш Кàòåхизм âчиòь, щî 
Бîг ñòâîðиâ нàñ з любîâ³  
зà ñâîїм îбðàзîм ³ 
пîдîбîю. Кîжåн з нàñ 
буâ ñòâîðåний, щîб 

(Продовæення на ст. 61)
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знàòи, любиòи ³ ñлужиòи 
Гîñпîду Бîгу êîжåн 
мîмåнò ñâîгî зåмнîгî 
жиòòя, ³ îднîгî дня ñòàòи 
г³дним жиòòя â³чнîгî â 
Цàðñòâ³ Бîжîму. Кîли 
Бîг ñòâîðюâàâ людину, 
â³н дàâ їй нå лишå ò³лî, 
àлå й душу. Людин³ булà 
дàнà òàêîж ñâîб³днà 
âîля, щîб êàзàòи ÒАК 
³ НІ Бîгîâ³, Òâîðцåâ³ 
âñьîгî ñущîгî, âидимîгî 
³ нåâидимîгî.  Кîжнà 
îñîбà мîжå â³льнî 
îбðàòи ñп³âпðàцюâàòи 
з блàгîдàòòю, дàнîю 
Бîгîм, ³ жиòи зг³днî з³ 

ñâяòîю âîлåю Бîжîю. 
Н³êîгî нå пðимушуєòьñя 
йòи дîðîгîю Гîñпîдà 
Бîгà. Кîжåн мîжå 
îбðàòи ñмиðåннå 
ñлуж³ння Бîгîâ³, àбî 
â³дмîâиòиñя â³д ньîгî. 

Мàð³я, Мàòи Бîжà, є 
нàйêðàщим пðиêлàдîм 
пîñлуху Гîñпîдîâ³. У 
блàгîâ³щåнн³ Мàð³я 
з â³ðîю пðийнялà 
нîâину, зâ³дîмлåння, 
яêå пðин³ñ їй Аðхàнгåл 
Гàâðиїл. Мàòи Бîжà 
блàгîñлîâлялà Гîñпîдà 
ñлîâàми  й д³лàми. Її 

Неділя всіх святих
16 червня 2019 р.

зâåðòàння, її  мîлиòâи 
пðîñлàâи зàпиñàн³ â 
Ñâяòîму Пиñьм³ для âñ³х 
нàñ:

«Вåличàє душà мîя 
Гîñпîдà ³ дух м³й ðàд³є 
â Бîз³, Ñпàñ³ мîїм, бî 
â³н зглянуâñя нà пîêîðу 
ñлугин³ ñâîєї; îñь бî 
â³днин³ ублàжàòимуòь 
мåнå âñ³ ðîди.  Вåлиêå 
бî âчиниâ мåн³ 
Вñåмîгуòн³й, ³ ñâяòå 
йîгî ³м’я».

Òîж пîдяêуймî, 
âîñхâàл³мî ³ пðîñлàâмî 

Гîñпîдà Бîгà зà âñ³ 
йîгî чудîâ³, нàдзâичàйн³ 
д³яння зд³йñнåн³ чåðåз 
пîбîжних чîлîâ³ê³â òà 
ж³нîê, ñâяòих уñ³х â³ê³â, 
зàдля нàшîгî ñпàñ³ння.  

Всечесний отець 
Юрій  Ворощак

Îãîëîøåííÿ

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                         

 2019 
 

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! (Продовæення на ст. 61)

(продовæення з попередньо¿ сторінки)
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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

Îãîëîøåííÿ

Divine Liturgy at St. Jude 
the Apostle in Lewes, DE

The Divine Liturgy of St. John 
Chrysostom will be celebrated again 
this summer at St. Jude the Apostle 
Roman Catholic Church at 152 Tulip 
Drive in Lewes, DE on the last Sunday 
of each month on June 30, July 28 

and August 25, 2019 at 5:30pm. 

Father Volodymyr Klanichka pastor 
of St. Nicholas Ukrainian Catholic 
Church in Wilmington, DE will 

celebrate the Divine Liturgy. 

All are welcome! 

Ukrainian American Sport Center – Tryzub
Неділя, 25-ого серпня ~ 12:00 P.M. до 8:00 P.M.

ФЕСТИВАЛЬ У 28-У РІЧНИЦЮ НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ
Програма на сцені:
Ансамбль-Оркестр КОPIННЯ

Танцювальний Ансамбль BOЛOШКИ         

Танцювальний Ансамбль IСKPА

Корейське Бойове Mистецтво

Скрипаль IННEСА ТИМОЧKО- ДEKАЙЛО        

Оркестра “VOX ETHNIKA”
                             

Забава після програми на сцені ~ Оркестра Vox Ethnika

Admission: $15; Students: $10; Kids 14 and under: Free; Free Parking

Lower State & County Line Roads, Horsham, PA ~ 267-664-3857 
www.tryzub.org



16 ÷åðâíÿ, 2019 p.  63

SISTERS SERVANTS
OF MARY IMMACULATE

and 
BISHOP PAUL CHOMNYCKY, OSBM

invite you to:

WITH HIS GRACE
Metropolitan Archbishop
BORYS GUDZYAK
and bishops of the Ukrainian 
and Byzantine (Ruthenian) 
Catholic Churches 
in the United States

RESPONDING WITH THE “HEART”
as did Mary and Josaphata

Sisters Servants of Mary Immaculate
150 Sisters Servants Ln., Sloatsburg, NY 10974

845-753-2840 * ssminy@aol.com

THE 65TH HOLY DORMITION
PILGRIMAGE

August 10-11, 2019

Îãîëîøåííÿ
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65-та Святоуспенська Проща 
10-11 серпня 2019 

Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії 
Віллa Пресвятої Богородицi /Слотсбурґ, Н.Й. 

Тема: «Відповісти Серцем, як Богородиця та Блаженна Йосафата» 

Неділя, 11 серпня  

       * оо. душпастирі сповідатимуть увесь день від 8-ї год рано 
 8:30 – 9:30 am Молитва Maтерів у Молитві – Вервиця / Спів – Каплиця Св. Марії 

10:30 am   Архиєрейська св. Літургія  з процесією до печери/ґрота -                                                                     

посвячення квітів                                                        

Головний служитель і проповідник – Високопреосвященніший Митрополит Борис Гудзяк        

Пр. Владика Павло Хомницький, ЧСВВ – Єпарх Семфордський 

Пр. Владика Богдан Данило - Єпарх Пармський 

Пр. Владика Венедикт Алексійчук - Єпарх Чикагський 

Пр. Владика Андрій Рабій – єпископ-помічник Філядельфійської                                            

Архиєпархії                                    

Пр. Владика Іван Бура - Єпископ Помічник Філядельфійської Архиєпархії 

Пр. Владика Василь Лостен – Єпископ Емерит Стемфордський 

Співає Хор Церкви Св. Михаїла – New Haven, CT  

12:00 pm   Божественна Літургія для молоді – о. Богдан Гедзь – St. Mary’s Chapel 

1:30 pm     Благословення хворих – на сходах біля Грота 

                  Благословення релігійних предметів – перед домом св.  Йосифа 

2:00 pm    Презентації – о. Іван Терлецький (Ukr.) – Gallery 

                 Контемплятивна природа життя Марії та Йосафати  

2:30 pm    Хресна дорога – отці Василіяни 

                  Програма для дітей - Сестра Ілляна – Внутрішня тераса 

3:30 pm    Молебен до Матері Божої – при престолі у ґроті 

Пр. Владика Венедикт Алексійчук - Єпарх Чикагський 

Благословення авт та автобусів  

Виставка: 100-ліття відходу у вічність Блаженної Йосафати Гордашевської   
Духівник Святоуспенської Прощі – отець Тарас Чапарін  
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Sunday, July 14th 11:00am 

Rain or Shine  
at 

   
For all youth of the South anthracite  deanery   

Church Members & Friends Welcome 

• For reservations contact your parish priest or office by Friday,  July 5th , 2019 
• Free lunch and park ride tickets for youth who participate in the program.  

• The whole family is invited to join us for lunch. We will provide: hamburgers, 
hotdogs, barbeque, drinks & chips. We ask that each family brings a dish to 

share. ( Please remember that we have no refrigeration on site)   
• Discount ride tickets  are available for purchase 

• Transportation to and from the park is your responsibility. 

Schedule of the Day:  

Registration (Pavilion C) 11:00am 

Lunch 12:00pm- 1:00pm 

Speaker & Discussion 1:00pm   

Free time in the Park 2:00pm   

Closing Prayer & Discussion  5:00pm 

Free Time in the Park 

 
For more information  

call  570-648-5932 or 215-609-8896. 
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Літній Табір

19-23 ñåðпня 2019 ð.Б. 
(8.30 ðàнêу – 3.30 пîпîлудн³)

Òåмà пîбудîâàнà нà ñåми ñâяòих òàїнñòâàх. 
Іñуñ Хðиñòîñ òîðêàєòьñя нàñ чåðåз ñâяò³ 
òàїнñòâà, пðийняòòя яêих є ñâ³дчåнням Йîгî 
пðиñуòнîñò³ у нàшîму жиòò³ ³ зàñîбîм для 
îòðимàння блàгîдàò³. Уñå цå âиâчàòимåмî п³д 
чàñ êàòåхиòичних зàняòь, ñп³âу, пðиêлàднîгî 
миñòåцòâà, âишиâàння, ³гîð òà ñпîðòиâних 
змàгàнь. К³льê³ñòь м³ñць îбмåжåнà дî 30 
д³òåй!

Для îòðимàння дåòàльн³шîї ³нôîðмàц³ї 
òåлåôîнуйòå: 215-379-3998.

https://stbasils.com/summer-camp-vacation-
with-god-and-the-seven-sacraments/

Îãîëîøåííÿ

85th Annual

Delicious food made by the sponsoring parishes (pyrohy, halushki, halupki, potato cakes, 
kielbasa, soups, desserts, & more)   Theme Basket Auction Vendors & Crafters selling 

traditional Eastern European items       Exhibits & Demos of Traditional Crafts
Pysanky demos & classes  Exhibit & Presentation by Mike Buryk on the Art of 

Nicholas Bervinchak Games & fun for the whole family

Free Parking        Buses Welcome Free Admission        Rain or Shine   
Proceeds benefit the St. Josaphat Ukrainian Catholic Seminary

(Sorry…no outside food or beverages allowed)

88th Annual Pilgrimage to the Mother of God

“The Unity of the Trinity”
Homilist: Most Reverend Borys Gudziak, Metropolitan-Archbishop

SAVE THE DATE
Sunday, October 6, 2019

• Our day begins with Divine Liturgy at 11:00 AM and ends with Moleben at 4:00 PM.
• Ethnic Food will be served 1:00 - 4:00 PM.

Come pray with us!

Sisters of the Order of Saint Basil the Great
710 Fox Chase Road
Jenkintown, PA 19046
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 of  

Один маленький хлопчик, 
схвильований церквою, перебував у 
глибокій молитві, перебуваючи там 
серед інших парафіян. Молодий 
Борис Гудзяк стояв, переймаючись 
за бідних і тих, що були в потребі.  

"Інші зазначили це. Він би надовго 
затримався після літургії в глибокій 
молитві», - сказав Алекс Кузьма, 
давній друг Бориса.  

Семилітній хлопчик знав багатьох, кому були 
необхідні його молитви. Батьки Бориса прибули до 
Сполучених Штатів у якості воєнних біженці з 
України, де християни боялися жорстокого 
ставлення комуністичної влади. Радянським 
Союзом було депортовано багатьох священиків та 
єпископів до холодного регіону Сибіру або інших 
в’язниць, тому що ті проводили таємні 
богослужіння у місцях, котрі ще називали 
підпільною Церквою. Навіть Борисова тітка була 
вбита за її участь у підпільній Церкві.  

Діти Гудзяків виросли в місті Сиракузи, штат Нью-
Йорк. Згідно зі свідченнями високошанованого 
єпископа Василя Лостина, який добре знав родину 
в ті часи, батько Бориса був стоматологом, а мати - 
чудовою, релігійною жінкою. Вони були знаними 
членами Української Католицької Церкви Святого 
Івана Хрестителя і часто приймали важливих 
гостей. 

Іноді Борис і його брат Марко, котрі були типовими 
неслухняними хлопчиками, потрапляли в халепу 
за їхню неприборкану активність саме в той час, 
коли батьки готувались до прийому гостей. 

Іншим разом батьки дозволяли їм поводитись як 
непокірним хлопчикам, якими вони й були - 
особливо на наступний день Великодня. 

Від Хлопчика до 
Єпископа  

Поливаний понеділок, як вони його називали - це 
українська традиція, коли дітям дозволено 
влаштовувати грандіозні водні поєдинки після всіх 
випробувань Посту. Це був улюблений день 
хлопчиків за весь рік, адже вони могли  бути 
неслухняними й пустувати вдосталь. 

Борис також любив  скаутську організацію 
«Пласт», де він познайомився зі своїм другом. І як 
всі молоді люди, котрі зростали в Сиракузах, він 
мріяв стати баскетболістом. Але його мати мала 
більші мрії для свого сина. «Історія задумала це 
ще коли Борис був маленьким хлопчиком, його 
мати мала таємну молитву за те, щоб він став 
священиком», - сказав пан Кузьма. - Вона ніколи не 
згадувала про єпископство». 

Батьки мотивували й підтримували своїх 
хлопчиків і були горді за Бориса, коли він першим 
пішов вчитися до Сиракузького університету, а 
пізніше - до Гарвардського. У час перебування там, 
Борис приєднався до хору Церкви Христа Царя в 
Бостоні. «Він був талановитим бас-співаком», - 
згадує пан Кузьма. - Хоча Борис стверджував, що 
був не таким вже й добрим у цьому». Але навіть 
єпископ Василь пам'ятає Борисові музичні 
таланти в Гарварді: «Він брав активну участь серед 
молодого духовенства там. Грав на гітарі й співав 
релігійні пісні з дітьми». 

Це було в Гарварді, де пан Кузьма вперше 
зустрілися з Борисом. Набагато пізніше Борис і 
Кузьма разом працювали в Українському 
Католицькому Університеті у Львові, де пан Кузьма 
досі працює в якості виконавчого директора. 

Борис провів свій навчальний рік у Гарварді, а літо 
- у Римі, навчаючись з кардиналом Йосифом 
Сліпим, котрий вісімнадцять років провів 
страждаючи у російській в'язниці через те, що був 
частиною підпільної Церкви. Потужний наставник 
для Бориса, Йосиф Сліпий, заповнив його уяву 
мріями про вільну Україну. Пан Кузьма пам'ятає, 
що Борис розповідав своїм друзям у Гарварді: 
«Сліпий вважає, що церква вийде з підпілля в 
Україні і країна отримає незалежність від Росії». Він 

Офіційний друкований орган Філадельфійської Архиєпархії  Української  Католицької Церкви 
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навіть вірив, що одного дня Папа відвідає Україну. Ці 
думки були занадто чудовими для його друзів, аби 
вірити в них. Вони вважали, що то божевільні мрії, 
тому що здавались їм нереальними. 

Але Борис і Сліпий працювали так, ніби це було 
реальністю. Вони почали виготовлення плану для 
католицької школи, де можна було б свобідно вчити 
віри, коли Україна одного разу буде звільнена. 
Спочатку, єдиною будівлею, яку вони могли знайти, 
був дитячий садок, побудований для маленьких 
дітей. Команда також виклала в документах історії 
радянських переслідувань і віру Підпілля. 

Одного разу, коли завершив свою роботу зі Сліпим, 
він висвятився на священика. Бог відповів на мамині 
таємні молитви. 

Бог благословив також й інші молитви. На здивування 
багатьох, церква здійснила вихід з підпілля, Україна 
стала незалежною і Папа Іван Павло II відвідав 
Україну - саме так, як вірили Сліпий та Борис. Папа 
Римський читає історії про віру й переслідування, які 
зберегли Борис і його команда. Використовуючи ті 
документи, він відкрив процес канонізації для 
двадцяти одного святого. І маленька школа, яку вони 
заснували, стала університетом.  

Українська подорож до незалежності не завжди була 
мирною і християни іноді потрапляли в конфлікт. 
Вуличні протести спалахнули в 2013, коли українські 
солдати почали стріляти в протестувальників. Борис, 
колись маленький хлопчик, який любив водні 
поєдинки у своїй нью-йоркській церкві, мусив стати 
хоробрим чоловіком. У якості єпископа для людей 
Божих, він стояв на передовій лінії, вислуховуючи 
сповіді. Протягом трьох місяців, він служив літургію 
кожного дня аж до закінчення протестів. Він приніс 
повагу і гідність замість насильства війни. 

Єпископ Борис Гудзяк пережив багато пригод і він 
починає одну абсолютно нову. Четвертого червня він 
буде призначений у якості Архієпископа й 
Митрополита Філадельфійської Архиєпархії 
Української Католицької Церкви. 

Борис сильно закликає християн брати більш активну 
участь у роботі церкви. Що включає й дітей. Їх 
активно заохочують співати в хорах і служити 
Господу багатьма іншими способами. Як сказав пан 
Кузьма: «Усі можуть долучитись до шляху й за 
межами української громади, щоб поширювати 
Євангеліє». 

Єпископ Борис знає, що священики і єпископи не 
можуть самостійно зробити всю роботу в Божому 
царстві. Часто, найважливіші Божі завдання 
потребують виконання за посередництва маленьких 
хлопчиків і дівчаток, готових затриматися в церкві 
для молитви трохи довше.  

Написано Judith Jolma 

Герб Архієпископа і Митрополита Гудзяка
Як царі і великі родини минулого,

Архиєпископ Борис Гудзяк має герб -
спеціальний символ, що використовується для 

ідентифікації тільки його.

Герб має модерний стиль - більше схожий на сучасний 
логотип, що відображає теми Трійці, Христа, Євхаристії та 

Старого Києва.

Хоча багато гербів, які використовують королі або 
королівські сім'ї, демонструють символи війни або 

військової сили, Борис замість цього зображує символи 
миру. Зверніть увагу на чашу, що використовується у 

Причасті.

Тризуб - це знак св. Володимира Великого, який у 988 році 
прийняв християнство, сповідуючи віру в Триєдиного Бога.

Малиновий - представляє жертву Христа, мучеників і вина 
Євхаристії. А золото - колір божественності й хліба.

Усі, що свідчать про Сина Божого,

котрий став людиною і пролив свою кров, прийняв смерть 
на хресті, щоб репрезентувати в цьому світі вічну любов і 

славу Бога.

Хрест у центрі символізує пасхальну перемогу Христа.  Цю 
відданість Христу й Хресту продемонстровано князями і 

носіями Страстей Господніх Св. Борисом і Глібом, синами 
Володимира, які були серед першого покоління, що 

отримали хрещення Русі-України. Були також перші святі, 
канонізовані на Київській землі.  Їх похилі голови являють 
собою свою гармонію, мир і радість, які випливали з їхньої 

любові до Святої Трійці.

 Девіз Eucharisto («дякую» по-грецьки)

 виступає як за Євхаристійну жертву, так і за вдячність за 
благодать і щедрість Бога.

 Написано Judith Jolma
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Сходження Святого Духа: деякі FAQs (часто задавані питання)

Цікаві речі для бажаючих подивитися.  

Сторінка розмальовки цього місяця - ікона Сходження Святого Духа.  Це те, що ми святкуємо на 
П'ятидесятницю.  Наш Господь Ісус воскрес із мертвих на Пасху. Через сорок днів апостоли бачили, як 
Він піднімався на небо.  П'ятдесят днів після Пасхи Святий Дух зійшов на апостолів, коли всі вони 
зібралися разом з Богородицею у верхній кімнаті.  Слово «П'ятидесятниця» походить від грецького 
слова для позначення 50-го.  Ми можемо прочитати цю історію в Біблії в Діях Апостолів, Глава 2. 
Перевірте це! 
Чому у верхній частині піктограм є сонце?  Хіба не всі вони всередині?  Так, вони всередині, але це не 
сонце.  Воно називається "мандорлою", яка є колом світла, що представляє славу і велич Бога.  Святий 
Дух показаний як промені, що спускаються на апостолів.  Ми також 
бачимо, що Святий Дух зображується як полум'я, або язик вогню, 
що спускається на голови апостолів.  На нашій сторінці 
розмальовки ми бачимо вихорний декор, що нагадує нам про 
бурхливий вітер.  Іноді ми можемо побачити ікону зі Святим Духом 
в образі голуба, але Святий Дух не з'явився голубом на 
П'ятидесятницю, як він зробив це під час Хрещення нашого 
Господа.  Цього разу він показався як несподіваний вітер і вогонь. 
На деяких іконах ми не бачимо Матері Божої. Замість цього ми 
помічаємо вільне місце.  Що з цим?  Ми бачимо Богородицю на 
деяких іконах, але не на всіх іконах П'ятидесятниці.  Богородиця 
була присутня на П'ятидесятниці, і вона є нашою моделлю в 
тому, як любити Бога.  На інших іконках, як показано нижче, ми 
спостерігаємо лише порожній простір з вільним місцем. Воно є 
місцем для нашого Господа як глави Церкви.  Оскільки наш 
Господь вже зійшов на небо, ми не бачимо Його.  Замість цього ми 
помічаємо вільне місце.  Він є невидимим головою Церкви.  Ми 
бачимо, що навколо нього зібрана Церква. 

Хто цей дивний хлопець у нижній частині піктограми?  Це 
Космос.  Він не є реальною людиною, але представляє всіх 
людей світу в темряві й грісі.  Ми бачимо його з короною на 
голові, як короля, що демонструє свою владу над світом.  Ми 
зауважуємо його в темному колі, яке показує нам, що світ 
знаходиться в темряві без світла Христа.  Він тримає тканину з 
сувоях.  Ці сувої представляють вчення апостолів, які приносять 
світло в світ. 

Я нарахував 12 апостолів, один з них Юда?  Один з них - не 
Юда.  Після того, як Юда зрадив нашого Господа, апостоли 
молилися і вибрали іншу людину, яка замінила б Юду.  Цей 
новий апостол був названий Матеєм.  Ви можете прочитати цю 
історію в Діяннях Апостолів, Глава 1. На деяких іконах ми 
бачимо Святого Павла, Святого Марка або Святого Луку. 
Насправді вони не були там у день П'ятидесятниці.  Пам'ятайте, 
що ікони не завжди представляють саме те, що сталося в певний 
день або час, як на фотографії.  Натомість ця ікона навчає нас про 
ранню церковну громаду. 

Чому всі вони сидять півколом?  Оскільки вони сидять разом у 
півколі, то коли ви дивитеся на ікону, відчуваєте, що могли б бути 
її частиною. Це показує нам ікону Церкви.  Ви дійсно можете 
відчути, що ви могли б піти прямо в ікону.  Зрештою, ви й справді 
є частиною Божої Святої Церкви. 
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Папа Римський зустрінеться з Путіним, говоритимуть про Укра¿ну
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Пàпà Римñьêий 
Фðàнциñê пðиймå 
пðåзидåнòà Рîñ³ї 
Влàд³м³ðà Пуò³нà 4 
липня â Вàòиêàн³.

Пðî цå пîâ³дîмляє 
“Єâðîпåйñьêà пðàâдà” 
з пîñилàнням нà AFP.

“Я мîжу п³дòâåðдиòи, 
щî Ñâяò³ший Оòåць 
пðиймå пðåзидåнòà 
Рîñ³ї Влàд³м³ðà Пуò³нà 
у Вàòиêàн³ 4 липня”, 
- ñêàзàâ îô³ц³йний 
пðåдñòàâниê Вàòиêàну 
Алåññàндðî Дж³зîòò³.

Рàн³шå Кðåмль 
п³дòâåðдиâ, щî Пуò³н 
мàє â³дâ³дàòи Іòàл³ю, 
àлå н³чîгî нå ñêàзàâ 
пðî дàòу â³зиòу ³ плàни 
пðåзидåнòà зуñòð³òиñя з 
Пàпîю Фðàнциñêîм.
Аðгåнòинñьêå àгåнòñòâî 
Tålam нàпåðåдîдн³ 
пîâ³дîмилî, щî 
îñнîâними òåмàми 
пåðåгîâîð³â ñòàнуòь 
пîòîчнà ñиòуàц³я â 
Уêðàїн³ ³ нà Близьêîму 
Ñхîд³.

Зà дàними ЗМІ, âîни 
îбгîâîðяòь âиñунуò³ 
Мîñêâîю пðåòåнз³ї нà 
àдðåñу уêðàїнñьêих 

гðåêî-êàòîлиê³â, яê³, нà 
думêу Мîñêîâñьêîгî 
П à ò ð ³ à ð х à ò у , 
п³дòðимуюòь “ðîзêîл” 
â пðàâîñлàâнîму 
ñâ³ò³. Однàê, âидàння 
пîâ³дîмлялî, щî зуñòð³ч 
пðизнàчåнà нà 5 липня.
Цå будå дðугà зуñòð³ч 
Пуò³нà з Пàпîю 
Римñьêим зà îñòàнн³ 
чîòиðи ðîêи, пîпåðåдня 
булà 10 чåðâня 2015 
ðîêу. Нà нåї Пуò³н 
зàп³зниâñя нà гîдину, 
пîяñниâши зàòðимêу 
пðîбêàми â М³лàн³ 
òà Рим³ ³ “òðиâàлими 
пåðåгîâîðàми” з 
пðåм’єðîм Іòàл³ї.

Нàñòупнîгî дня п³ñля 
зуñòð³ч³ з Пуò³ним 
Пàпà Фðàнциñê 
пðîâåдå пåðåгîâîðи 
з êåð³âниêàми 
Уêðàїнñьêîї Гðåêî-
Кàòîлицьêîї Цåðêâи для 
îбгîâîðåння ñиòуàц³ї 
â Уêðàїн³. Ця зуñòð³ч 
булà àнîнñîâàнà щå нà 
пîчàòêу òðàâня.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
communi ty/re l ig ion_
and_policy/76081
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Пàпà зàпðîшує 
м и ò ð î п î л и ò ³ â 
Уêðàїнñьêîї Гðåêî-
Кàòîлицьêîї Цåðêâи ³ 
Пîñò³йний Ñинîд нà 
зуñòð³ч, яêà â³дбудåòьñя 
у Рим³ 5 òà 6 липня 2019 
ðîêу. Блàжåнн³ший 
Ñâяòîñлàâ ðîзпîâ³â 
пðî îч³êуâàння â³д 
мàйбуòньîї зуñòð³ч³.

Зà ñлîâàми 
Пðåдñòîяòåля УГКЦ, 
â³дêîли â уêðàїнñьêîму 
пðàâîñлàâ’ї пîчàлиñя 
нîâ³ пðîцåñи, Уêðàїнñьêà 
Г ð å ê î - К à ò î л и ц ь ê à 
Цåðêâà îпинилàñя 
п³д дужå пîòужнîю 
àòàêîю з бîêу Рîñ³ї. 

Пîшиðюâàлиñя зàêиди, 
щî УГКЦ, мîâляâ, 
ñâ³дîмî д³ялà для 
òîгî, щîб â³дîêðåмиòи 
п ð à â î ñ л à â н и х 
Уêðàїни â³д Рîñ³йñьêîї 
Пðàâîñлàâнîї Цåðêâи, 
à â³дòàê пðиâåñòи дî 
ун³ї.

«Я пðîñиâ Ñâяò³шîгî 
Оòця пðî йîгî 
п³дòðимêу. Òîму Пàпà 
Фðàнциñê ñêлиêàє 
зуñòð³ч, щîб з бîêу 
Вàòиêàну пîêàзàòи, 
щî нåмàє жîднîгî 
зàñуджåння УГКЦ, н³хòî 
нå пåðåêðåñлює н³ 
нàшîгî буòòя, н³ нàшîгî 
мàйбуòньîгî. Чîму? Бî 
òàêà зуñòð³ч мàє òðи 
зàâдàння: п³дòðимêà, 

ñêð³плåння ³ ðîзâиòîê», 
— пîяñниâ Блàжåнн³ший 
Ñâяòîñлàâ.

В³н зàзнàчиâ, щî зàðàз, 
мàбуòь, âàжêî знàйòи â 
Уêðàїн³ яêуñь ñп³льнîòу, 
яêà б пîяñнюâàлà 
пðàâîñлàâним пðî зм³ñò 
ñлуж³ння Пàпи, яê цå 
ðîбиòь нàшà Цåðêâà. 
«Я нàпиñàâ îêðåмå 
пîñлàння “Нàшà Ñâяòà 
Ñîô³я”, щîб пîяñниòи 
â êîнòåêñò³ îб’єднàâчих 
ðух³â â пðàâîñлàâ’ї, 
хòî ми є яê гðåêî-
êàòîлиêи, яêîю є нàшà 
³дåнòичн³ñòь. Ми òàêîж 
пåðåêлàли пîñлàння 
àнгл³йñьêîю мîâîю», — 
зàзнàчиâ Глàâà УГКЦ.

Духîâний л³дåð гðåêî-
êàòîлиê³â пåðåêîнàний, 
щî зуñòð³ч з³ Ñâяò³шим 
Оòцåм є ун³êàльним 
шàнñîм для ðîзâиòêу 
йîгî Цåðêâи, à òàêîж 
є дîбðîю нîâинîю для 
Уêðàїни.

«Ми пîñò³йнî зâåðòàли 
уâàгу, щî чàñòî 
гîâîðяòь пðî нàñ, àлå 
бåз нàñ. Я ñпîд³âàюñя, 
щî ця зуñòð³ч пîêлàдå 
цьîму êðàй. Чîму? Аджå 
нàñ êличуòь ñпåц³àльнî 
для òîгî, щîб пðî нàñ 
гîâîðиòи з нàми, — 
гîâîðиòи â ñучàñних 
нîâий ðåàл³ях (зîêðåмà 
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ñуñп³льних, пîл³òичних 
òà åêîнîм³чних), щîб 
з нàми âипðàцюâàòи 
ñòðàòåг³ю, òîбòî 
пåâн³ êðîêи й â³з³ю 
А п î ñ ò î л ь ñ ь ê î ї 
Ñòîлиц³ щîдî 
Уêðàїни, — зàуâàжує 
Глàâà УГКЦ. — Мåн³ 
âидàєòьñя, Ñâяò³ший 

Оòåць òà йîгî 
ñп³âпðàц³âниêи щîðàзу 
б³льшå ðîзум³юòь, щî 
êлючåм ðîзум³ння ñòàну 
ñпðàâ â Уêðàїн³, òîбòî 
ñуñп³льних ³ цåðêîâних 
пðîцåñ³â, є УГКЦ».

Блàжåнн³ший Ñâяòîñлàâ 
зàзнàчиâ, щî зàðàнî 

гîâîðиòи пðî òå, 
яê³ будуòь нàñòупн³ 
êðîêи. «Пðîòå ми 
ñпîд³âàємîñя, щî цåй 
нàйâищий ð³âåнь уâàги 
дî нàшîї Цåðêâи, яêий 
òåпåð пðîяâлåний, 
будå мàòи ñâîї дîбð³ 
нàñл³дêи», — п³дêðåñлиâ 
Пðåдñòîяòåль УГКЦ. 

Пðî цå пîâ³дîмляє 
Д å п à ð ò à м å н ò 
³нôîðмàц³ї УГКЦ.
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