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Архиєпископ Борис відвідав
український католицький Крайовий 

Собор Пресвятої Родини в Вашінгтоні

Анна Фулмер дарує квіти, а Лариса МакКарті – хліб і сіль; діти з 
парафій вітають Архиєпископа Бориса, 10 березня 2019 р.

Óêðà¿íñüêà Âåðñ³ÿ
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Архиєпископ,  Єпископ, священики та вівтарні дружинники на завершення 
Божественної літургії співають «Многая літа». 

Архиєпископ Борис відвідав український католицький 
Крайовий Собор Пресвятої Родини в Вашінгтоні

10 березня на недільній 
літургії  в державній 
столиці вірні вітали 
Архиєпископа Бориса 
Ґудзяка. Перед початком 
літургії діти з парафії за 
українською традицією 
привітали Архиєпископа 
хлібом та сіллю. 
Божественну літургію 
Архиєпископ Борис 
відправив у співслужінні 
Єпископа Івана Бури, 
от. Роберта Гітченса, 
от. Василя Харука та 
от. Марка Морозовича.  
Прислуговували на 
літургії Семінаристи 
з Семінарії Святого 
Йосафата та вівтарні 
дружинники з собору 
Святої Родини та церкви 

святих Якима та Анни. 
 
Після літургії в 
парафіяльному залі 
відбулася гостина-
зустріч  з вірними. 
Н о в о і м е н о в а н и й 
Архиєпископ розпочав 
розмову з людьми з 
окреслення п'яти тем 
восьмиденної ініціативи 
з нагоди початку його 
єпископського служіння.  
Найперше, всі наші 
молитви і дії присвячені 
праці з побудови 
Царства Божого через 
розкриття наших 
сердець для нашого 
Господа і наших 
ближніх.

Друге, щоб ми, як 
спільнота, приймали й 
опікувалися кожним і 
всіма нашими братами 
і сестрами, незалежно 
від того, як вони 
можуть відрізнятися від 
нас, на місцевому та 
глобальному рівнях, 
через усвідомлення, 
що наша Українська 
Католицька Церква 
свідчить про любов 
Ісуса до всіх дітей 
Божих, де би вони не 
були. 

Третє, докласти 
особливих та виняткових 
зусиль у підході до 
молоді, щоб вона 
стала важливою та 

невід'ємною  частиною 
нового початку в цій 
Митрополії, яка включає 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к у 
А р х и є п а р х і ю , 
Стемфордську, Чиказьку 
та Пармську Єпархії. 
 
Четверте, щоб 
ми були вдячні за 
благословення та дари, 
якими втішається наша 
Архиєпархія, і рушили 
далі використовуючи 
усі ці ресурси для 
пробудження енергії  
нашої Церкви і її 
вірних, у вираженні та 
зрозумінні цієї культури, 
наповненої унікальними 

(Продовження на ст. 3)
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Архиєпископ Борис відвідав український католицький 
Крайовий Собор Пресвятої Родини в Вашінгтоні

Близько 200 вірних під час прийняття 
слухають Архиєпископа.

Хор

Архиєпископ Борис виголошує проповідь 
в першу неділю Великого посту.

Íîâèíè Àðõ³ºïàðõ³¿

та гідними звичаями 
й традиціями нашого 
у к р а ї н о - г р е ц ь к о г о  
християнства.   

П'яте, щоб ми свідомо 
були вдячні та раділи 
красі Божого творіння 
втіленого в живописі, 
музиці та мистецтві, що 
відображають наше 
право та   єднання 
в любові з Богом та 
нашими близькими. Ми 
поважаємо і шануємо 
наші традиції і спадок 
через  запрошення всіх 
і відчуття себе частиною 
світу, в якому живемо 
сьогодні. 

По завершенні свого 
звернення Архиєпископ 
Борис спитався у 
присутніх: «Якого 
Архиєпископа ви хочете 
і потребуєте?»  Деякі 

парафіяни підходили 
і ставили питання 
Архиєпископу і просили 
допомогти, а один 
спитався: «Як нам 
залучити 20-ти і 30-ти 
річну молодь в наших 
парафіях?» Владика 
також вислухав деякі 
привітання висловлені 
особисто йому після 
обіду.

Архиєпископ Борис 
запросив усіх до 
Філадельфії в Катедру 
Непорочного Зачаття 
на церемонію  його 
офіційного входження 
в Пастирське служіння 
в Архиєпархії, яке 
відбудеться 4 червня 
2019 р. 

Отець Роберт Гітченс 

(продовження з попередньої сторінки)
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Scan the QR Code
 to Donate

Розпочалося збирання коштів погасити 
видатки на Інтронізацію Владики 
Бориса та різних заходів під час 
тижневої програми “Серце до Серця”. 
By mail: Archbishop’s Chancery, 810 North 
Franklin Street, Philadelphia, PA 19123. 
(Чеки виписувати на: Ukrainian Catholic; 
нотатка - інтронізація)

ЗРОБИТИ ПОЖЕРТВУ ЧЕРЕЗ PAYPAL: 
ДЛЯ ІНТРОНІЗАЦІЇ

English: http://ukrarcheparchy.us/donate
Ukrainian: http://ukrarcheparchy.us/ua/donate

ПРОСИМО РЕЄСТРУВАТИСЯ!

Інтронізація владики Бориса як нового 
архиєпископа-митрополита відбудеться в 
контексті тижня молитви, святкування та місії 

“Від серця до серця”.

Для ефективної організації усіх подій, щиро 
просимо відповісти на короткі запитання, 

подані нижче.

https://docs.google.com/forms/d/1Dsa
0Y2a3rxHAOe4kSES8GEDWw9P4AUL_
myxvotbMlNI/viewform?edit_requested=true

Деталі програми на сайті coradcor.us 

Iнтронізація 
Митрополита Бориса Ґудзяка



 
 
 
 
 

Prayer, Celebration, Unity, and Mission Outreach: 
“From Heart to Heart” 

 
On the Occasion of the Inauguration of the Ministry of 

Metropolitan Archbishop Borys Gudziak 
 

Philadelphia, PA /Washington, DC 
June 2 to June 9, 2019 

 
Vision: 
Praying for the Descent of the Holy Spirit to foster our relationship with God and our neighbor— “heart to heart”.  
To promote and nurture relations within the Archeparchy and Metropolia, with the Archdiocese in Philadelphia, the 
city’s Ukrainian-Americans and with the local community at large, with our brothers and sisters from other 
eparchies, countries, rites, and Churches. 
To engage the youth “heart to heart,” putting young people at the center of the Church’s mission. Recognizing the 
rich legacy of our ancestors and handing it on, enhanced, to a new generation. 
The program of “heart to heart” prayer and community-building events should spiritually inspire participants in an 
enduring way and be capacity building for the Archeparchy. 
The considerable efforts and resources of an enthronement should not be expended to produce a short-lasting if 
impressive “firework.” Each event, gesture, or symbol is guided by the vision —what does not immediately promote 
it can be postponed. The five priorities and celebration program embodying the vision prepare all participants for 
Pentecost—the Descent of the Holy Spirit Who renews us and commissions us to go forth and bear the “Good 
News” to all people of good will. 
 
Five priorities for preparing and living the celebrations: 
 

1) Do all in the spirit of the Kingdom of God that is in our midst—in peace, humility, and joy, praying for and 
receiving the gifts and fruits (Gal 5, 22) of the Holy Spirit. The importance of prayer, of a personal “heart to 
heart” relationship with “Jesus Christ who is the same yesterday and today and forever.” (Heb 13,8) This 
celebration is a prayer of God’s people. Let us trust and open our hearts to the Lord and our neighbors.  

 
2) Foster unity between bishops, clergy and faithful; unity of the Metropolia, the global Ukrainian Greek-

Catholic Church and of the Church Universal, especially the in the US. The celebration recognizes the 
needs of the poor, infirm, and handicapped, fosters ecumenical relations, and enhances our relationship 
with the cathedral neighborhood and the city of Philadelphia as well as with national and diplomatic 
institutions and representatives in Washington. God and the people of God are the focal point of this 
celebration. The bishop(s) model(s) this priority. The participating bishops represent their local Churches to 
the people of the Archeparchy. The celebrations have at their core the unity of the people of God gathered 
around the Word and the Eucharist at the Cathedral. 

 

Íîâèíè Àðõ³ºïàðõ³¿
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3)      Youth and children are not only welcome but the focus of the celebrations. We recognize and receive the gifts 
of our fathers and mothers in the faith and pass them on to a new generation. We articulate the authentic 
Gospel in an idiom of the twenty-first century. The proclamation flows out of the creative, living tradition of 
the Church and is understandable to the youth. The celebration manifests that reaching out to the youth is our 
top priority. Its goal is to help the youth grow in their faith, pray, participate in liturgy, and reach out to the 
poor, infirm, and handicapped, rejoining in the Lord. 

  
4)      The week will be a grateful appreciation of God’s graces in the history and tradition of the archeparchy. At 

the same time, it entails critical analysis of our present spiritual life and contemplation of God’s plans for our 
future. We move forward in a creative, contemporary way, while being rooted in our Eastern Christian 
tradition. The week should foster an attitude of theological/spiritual reflection and discernment. 

  
5)      In the midst of wide-spread cultural banality, the celebrations nurture aesthetic subtlety and richness. The 

week is characterized by attention to evocative symbols, quality liturgical singing and music, and particularly 
the beauty and art of living well in relationship with God and our neighbor — the “beauty of love”. Our 
symbolism and style are vital, rooted in tradition and future-oriented.  

 

PROGRAM 
Head of organizing committee: Bishop Andriy Rabiy, Apostolic Administrator 

All service will be bi-lingual Ukrainian/English 
 

Sunday, June 2, 2019 

4:30 pm  
Introductory lecture.  
George Weigel: “Twentieth Century Witness and Twenty-first Century Mission: Eastern 
Catholics and the Universal Church.” Immaculate Conception Cathedral.” 

6:00 pm Hierarchical Vespers opening eight days of prayer during the “Heart to Heart” week  

  

Monday, June 3, 2019 

8:00 am Hierarchial Matins  

9:00 am Hierarchical Divine Liturgy  

 
Prayer continues in various forms: the Jesus Prayer, rosary, etc., involving clergy, religious, 
youth, Mothers in Prayer (Матері молитви), and other groups 

6:00 pm Hierarchical Vespers with Lytia 

 

Tuesday, June 4, 2019 Enthronement 

8:00 am Hierarchial Matins 

10:15 to 10:45 am Vesting 

10:45 am   Procession from Old Rectory to Cathedral 

11:00 am Hierarchical Divine Liturgy presided by His Beatitude Sviatoslav and Enthronement. 

2:00 pm to 4:00 pm 
Reception for all at the Cathedral grounds. After the Divine Liturgy, the bishops are invited to 
spend time with the faithful.  

4:00 pm to 6:00 pm Artistic/concert program 

6:00 pm Hierarchial Vespers  

Íîâèíè Àðõ³ºïàðõ³¿

24 áåðåçíÿ 2019 p.  6

“From Heart to Heart” - “Від серця до серця”
(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 7)



“From Heart to Heart” v. 1.9   3 

  

Wednesday, June 5, 2019 Priests and religious at Cathedral 

7:30 am  Hierarchial Matins  

8:30 am   Hierarchial Divine Liturgy  

 Wednesday, June 5, 2019 Priests at Cathedral   

10:30 am to noon His Beatitude Sviatoslav and Metropolitan Borys and other UGCC bishops meet with clergy 

Option A Clergy go to Mother House of OSBM sisters and join soborchyk of the religious 

2:30 pm Transfer to Fox Chase OSBM 

Option B Our clergy host guest clergy from Europe –a cultural or recreational activity in Philadelphia. 

5:15 pm Transfer to Fox Chase OSBM 

 Wednesday, June 5, 2019 Religious at Fox Chase OSBM 

10:30 am  Transfer of members of religious orders to Fox Chase OSBM 

11:15 am   The religious gather for a soborchyk at the Mother house of the OSBM, Foxchase  

3:30 pm to 6:00 pm His Beatitude Sviatoslav, Metropolitan Borys and bishops meet with religious (and clergy) 

6:15 pm-7:00 pm Hierarchial Vespers  

Wednesday, June 5, 2019 Washington, DC 

8:00 pm Transfer of conference participants to Washington DC, Saint Josaphat Seminary  

Thursday, June 6, 2019   Conference at Catholic University of America 

7:15 am Divine Liturgy, Ukrainian Catholic National Shrine of the Holy Family 

8:45 am to 10:50 am Registration 

9:00 am to 10:30 am Pre-conference professors round table Quo vadis, theologia orientalis americana?  

11:00 am to 11:10 am Opening Conference The Future of the Ukrainian Catholic Church in North America 

11:10 am to 12:45 pm Heart to Heart Panel 

2:00 pm to 3:15 pm Unity Panel 

3:45 pm to 5:00 pm Youth Discussion 

5:30 pm to 6:15 pm Hierarchial Vespers, Ukrainian Catholic National Shrine of the Holy Family 

6:30 pm to 7:15 pm Cocktail Reception, Ukrainian Catholic National Shrine of the Holy Family 

7:15 pm to 10:00 pm  
Banquet: Announcing the creation of an Institute for Eastern Christianity and a Center for 
Ukrainian Church Studies at The Catholic University of America 

Friday, June 7, 2019 

9:00 am to 10:15 am  Divine Liturgy, Ukrainian Catholic National Shrine of the Holy Family  

10:30 am to 12:30 
pm  

Professors Post-conference round table Quo vadis, theologia orientalis americana? 
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Saturday, June 8, 2019 
Archieparchial Youth Day: Heart to heart 

Sunday, June 9, 2019  
Pentecost Sunday - Unity in the Spirit: Sharing the Gifts 

10:00 to 11:30am Hierarchical Pentecost Divine Liturgy 

11:45 am-12:00 pm Panakhyda in Cathedral crypt 

Morning — 
Alternative option 

Bishops and priests from Ukraine and Western Europe travel to different parishes throughout 
the Archeparchy, preside or concelebrate Divine Liturgies and share with local congregation 
their eparchies’ experience of the Gifts of the Holy Spirit 

Afternoon Blessings of graves at St. Mary’s (Fox Chase) and Cathedral cemetery (Langhorne) 
 

 Philadelphia, Cathedral neighborhood 

 Coordinators: Bishop Bohdan Danylo, Fr. Andrew T. Onuferko 

 PROGRAM FOR THE DAY 

9:00 am Hierarchial Matins  

10:00 am 
Hierarchial Divine Liturgy, Commemorating our ancestors and handing on the legacy to the 
youth  

11:30 am Lunch 

12:30 to 2.30 pm Heart to Heart Programs for four groups in two languages 

 Presentations and Interactive activities 

2:00 pm 
Spiritual and Physical Healing Service for Adults (Cathedral of the Immaculate Conception). 
For Young Adults, Parents, the Infirm and Disabled 

3:00 to 5:00 pm 
Procession in the Cathedral neighborhood, including stops at churches and community 
centers of the area 

5:00 to 6:30pm Dinner (Pre-school, Children are free to depart afterwards) 

6:30 to 9:00 pm Concert and Evangelization program: Building CHURCH, one community at a time.  

9:00 to 12:00 pm Hierarchical Pentecost Vigil service  

  

Íîâèíè Àðõ³ºïàðõ³¿
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Єпископ Андрій Рабій
 відвідав українську
 католицьку церкву 

св. Архангела 
Михаїла, 

17 березня 2019 р.

Пастирський візит та Божественна літургія в 
українській католицькій церкві св. Архангела 
Михаїла в Гіллсборо, Н. Дж. Парох церкви от. 

Орест Кундеревич. 

Photos: St. Michael’s Facebook Page and 
Dr. Nadia  Worobij
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Боже Слово і Катехизація 
Конференція спонсорована відділом катехизації 

Української Католицької Архиєпархії Філадельфії  
 

Катехитична 
Конференція  
30 березня, 2019 р. 
Зал Української 
Католицької Катедри  
Непорочного Зачаття, 
808 North Franklin St. 
Philadelphia, Pa. 
                                                     

                                                              
 

                                                         «...блаженні ті, що слухають Боже слово і його зберігають» (Лк. 11, 28)  
 

Ця конференція розрахована на всіх викладачів релігії, катехитів, духовенство та осіб 
зацікавлених у програмах релігійного навчання в парафіях для дітей, підлітків, молоді, дорослих і 
старших людей.  Конференція є безкоштовною, але потрібна попередня реєстрація.  
 

Програма 
9:00-9:30 am  Реєстрація 
9:30-9:40 am  Молитва і привітання Владики Андрія Рабія 
9:40-10:45 am  Літургія Слова І (доповідь Всечеснішого о.-д-ра Марка Морозовича, ДБ) 
10:45-11:00 am  Перерва 
11:00-12:15 pm  Літургія Слова ІІ (доповідь Всечеснішого о.-д-ра Марка Морозовича, ДБ) 
12:15- 1:00 pm  Обід 
1:00-2:15 pm  Святе Письмо: Що це? Як його читати і молитися? (доповідь д-ра 
   Келлі Андерсона) 
2:15-2:30 pm  Перерва 
2:30-3:45 pm  Як привернути увагу дітей (доповідь д-ра Христини Микитин) 
3:45-4:00 pm  Дискусія і заключні зауваження 
 

--------------------------------------------------------DETACH------------------------------------------------------------------------- 
To register: email (ibah@aol.com), fax (215-627-0377) or send to:   

 

Catechetical Conference, 810 North Franklin Street, Philadelphia, Pa.  19123 
 
Name____________________________________________ Phone Number ______________________ 
 
Address ______________________________________________ E-mail _____________________________ 
 
City___________________________________________________ State ____________ Zip _____________   
 
Name of Parish and Location ________________________________________________________________ 
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Новини з української католицької школи при церкві 
Успення Пресвятої Богородиці в Перт Амбой, Н.Дж.

Баскетбол
Нещодавно в католицькій школі в Перт Амбой 
сформувалася баскетбольна команда, яка уже встигла 
позмагатися з командою із сусідньої школи.  

«Повага до життя» – 
конкурс плакатів 2019 р.
З 240-а поданих для 
оцінювання плакатів, 
Кіра, учениця  5-го класу 

католицької школи в Перт Амбой, виграла 2-ге місця в конкурсі на кращий 
плакат.



24 áåðåçíÿ 2019 p.  12

Íîâèíè Àðõ³ºïàðõ³¿

Блаженний
 Священномученик

 Миколай
 Чарнецький 
1884-1959

Миколай Чарнецький 
народився 14 
грудня 1884р. у 
західноукраїнському 
селі Семаківці. Батьки 
його, Олександр і 
Параскева, були 
простими селянами. 
Малий Миколай ріс 
у лагідній духовній 
атмосфері і був 
найстаршою дитиною в 
сім’ї. Початкову освіту і 
середні класи закінчив 
у с. Товмач і вступив 
до гімназії св. Миколая 
у Станіславові (Івано-
Франківськ). У гімназії 
Миколай відзначався 
великою пильністю і 
добротою – Святий 
Дух діяв у тій душі, яка 
завжди була відкрита 
Його натхненню і йому 
послушна. Він завжди 
був пильний у виконанні 
своїх обов’язків, 
точний і покірний, 
правдомовний, нікому 
не завидував. У його 
присутності не можна 
було зле говорити про 
других і він все ставав 
в їх обороні. Скромне 
носив убрання і був 
задоволений тим, 
що має”.  Не лише 
шляхетність характеру 
Миколая, але й його 
глибоке релігійне 

життя Його шанували 
і любили. Та не лише 
товариші, але також 
професори. 

П о к л и к а н н я 
Чарнецького до 
духовного стану 
визрівало вже в 
юнацькому віці. 
Незабаром він заявив 
про своє бажання 
присвятити себе Богові 
як священик і вступив 
до духовної семінарії 
в Станіславові. За 
підтримки владики 
Григорія Хомишина в 
1903 р. Миколай їде 
на студії до Рима, де 
протягом шести років 
вивчає філософію і 
богослов’я в Українській 
Колегії. Під час візиту до 
України 2 жовтня 1909р. 
Кир Григорій Хомишин 
рукоположив Миколая 
на священика. Після 
приміції він повертався 
до Рима, щоб 
продовжити навчання. 
Закінчивши свої студії у 
Римі, здобував ступінь 
доктора богослов’я.

В осени 1910 року о. 
Чарнецький повертався 
до Станіславова і став 
професором філософії 
та фундаментальної 
догматики. Водночас 
виконує функції 
духівника семінарії, 
ревно працюючи над 
освяченням своїм та 
довірених його опіці 

душ. У семінарії він 
є взірцем покори 
та аскези, а також 
великої жертовної 
любові для семінаристів 
і викладачів. Усі 
напучення до 
розважання, що їх він 
давав семінаристам 
кожного вечора. 
Тож недивно, що 
всі вважали його за 
“Божого чоловіка”. Дух 
молитви та аскези о. 
Миколая створював у 
семінарії атмосферу 
надприродного життя. 
о. Микола довго 
робив благодарення 
по Службі Божій, 
відбував адораційні 
години, жив Пресвятою 
Євхаристією”.

Однак серце о. 
Миколая поривалося 
до монашого життя. 
У жовтні 1919 р. о. 
Чарнецький вступав 
до новіціяту Отців 
Редемптористів у 
Збоїськах поблизу 
Львова, а через рік, 
16 жовтня 1920 р., 
складав свої перші 
монаші обіти. Всіх їх 
будував і бадьорив на 
дусі своїм прикладом о. 
Чарнецький. Він точно 
й радо виконував усі 
обов’язки, вправи і 
праці новіціяту. Все 
те виконував зовсім 
природно, нічим не 
вирізнявся від других, 
хіба більшою ревністю і 

покорою”.

Всюди він уходив 
за святого монаха і 
місіонара. Не менше в 
Згромадженні завжди 
уважали його чоловіком 
Божим, повним любови 
Бога і душ.  Отець був 
прикладом для цілого 
Згромадження. Він 
Правило заховував 
точно, докладно, 
досконало. Ранішні 
молитви, полудневий 
іспит, часті відвідини 
Найсв. Тайн, 
часослов, розважання, 
благодарення по 
Службі Божій, тижневу 
конференцію і т. д., 
духовне читання, – 
живе правило. Великий 
подиву гідний святий. 
Досконалий монах – 
священик і апостол”.

У 1926 р. Отці 
Р е д е м п т о р и с т и 
Львівської Провінції 
ЧНІ відкривають у місті 
Ковелі на Волині свій 
місійний осередок. Як 
ревного місіонера, 
туди було послано 
о. Чарнецького. 
Невдовзі він здобув 
велику пошану серед 
місцевих людей, навіть 
серед православного 
духовенства. Своєю 
ерудованістю, а поряд 
з цим, простотою, 
духом східних Отців, 

(Продовження на ст. 13)

2-го квітня 1959 р. ми будемо поминати  Блаженного 
Єпископа Великомученика Миколу Чарнецького, ЧНІ,

 з нагоди 60-ої річниці від дня його смерті.  
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У неділю, 22 березня 2015 р., о 4 год. 
пополудні понад 1200 вірних з нашої 
Архиєпархії зібралися разом, щоб взяти
участь у Молебні на честь блаженного 
священномученик а Миколи Чарнецького,
ЧНІ, де перед його мощами отримали 
оливопомазання на зцілення душі й тіла. 

окупації, Отців 
Редемптористів вигнали 
з Волині, а разом з 
ними й Кир Миколая. 
Тому він був змушений 
оселитися у Львові.

Після відновлення 
діяльності Львівської 
Богословської Академії 
в 1941 році Кир 
Миколай став одним 
з її професорів: 
він викладав деякі 
філософські дисципліни, 
психологію та моральне 
богослов’я. Завдяки 
внутрішньому спокоєві, 
опертому на міцній та 
непохитній вірі у Боже 
Провидіння, глибокій 
покорі та молитовному 
духові, студенти 
вважали владику за 
святого. 

Єпископ Чарнецький 
виховував молодих 
студентів у дусі 
дитинного довір’я до 
Божого Провидіння та 
опіки. Своїм власним 
життям, своєю надією на 
Божу силу та допомогу 
владика подавав їм 
живе свідчення істинного 
християнського життя. 
Коли місто вже почали 
бомбардувати, деякі 
семінаристи налякались. 
Зауваживши це, 
П р е о с в я щ е н н и й 
впевненим тоном 
звернувся до них: 

“Можливо, ви 
хочете сховатися до 
підземелля? Ви можете 
йти. Але не бійтеся, ми 
є в Божих руках”. 

Коли радянські війська 
вдруге зайняли 
Галичину в 1944 р., 
почалась довга і 
важка Хресна Дорога 
П р е о с в я щ е н н о г о 
владики Чарнецького. 
11 квітня 1945 
року, близько 2300 
Миколая Чарнецького 
заарештували. Його 
тримали у в’язниці 
НКВД  та жахливо над 
ним знущалися: будили 
серед ночі, допитували, 
били… Згодом 
П р е о с в я щ е н н о г о 

перевели до Києва, 
де його тримали цілий 
рік, аж поки справу 
розглянули в суді. 
Нарешті оголосили 
вирок: як “агентові 
Ватикану” – 10 років у 
зоні посиленого режиму. 
Спочатку владику 
Чарнецького разом з 
Митрополитом Сліпим 
відіслали до сибірського 
містечка Маріїнська 
Кемеровської області, 
а пізніше його часто 
переводили з одної 
зони до іншої.

Єпископ Чарнецький 
відбув 600 годин допитів 
і катувань, побував у 

вабить до себе народ, 
а через себе – до 
Христа та Вселенської 
Церкви. Відкривши 
монастир і церкву в 
Ковелі, о. Миколай 
докладав всіх зусиль, 
щоб дотримуватися 
чистоти східного обряду 
в Літургії. Зауваживши 
таку ревну працю 
єромонаха Миколая 
Чарнецького, Папа Пій 
XI у 1931р. призначив 
його титулярним 
єпископом Лебедським 
і Апостольським 
Візитатором для 
укра їнц і в - католик і в 
Волині та Полісся. На 
тих землях Чарнецький 
трудився майже 14 
років як місіонер та 
єпископ.

Розважаючи над 
життям Христа, Кир 
Миколай готував себе 
до мучеництва за віру. 
Знаменним з цього 
огляду був випадок, 
що стався під час його 
єпископських свячень 
в Римі. Справжнім 
мучеництвом були 
роки переслідувань 
та великих терпінь в 
комуністичних таборах. 
Перший український 
владика-редемпторист 
від початку зазнав 
переслідувань. Так, 
у 1939 році, під час 
першої радянської 

(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 14)
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30-ти різних в’язницях 
і таборах примусової 
праці. Незважаючи 
на фізичні й душевні 
страждання, владика 
завжди знаходив слово 
потіхи для співв’язнів, 
духовно підтримував їх, 
кожного знав на ім’я. Не 
дивно, що до єпископа 
Чарнецького завжди 
горнулися нещасні, бо 
тільки в нього знаходили 
розраду.

Останні роки свого 
ув’язнення Кир Миколай 
провів у тюремному 
шпиталі в Мордовії. У 
1956 р. стан здоров’я 
владики настільки 
погіршився, що лікарі 
навіть не давали надії 
на життя, йому вже 
навіть пошили одяг, у 
якому ховали в’язнів. 
Табірне керівництво 
вважало його за 
безнадійно хворого, 
тому вирішило відіслати 
владику до Львова, щоб 
ніхто не зміг звинуватити 
радянську владу у 
смерті єпископа.
Отож у 1956 р. владика 
Миколай Чарнецький 
повернувся до Львова. 
Редемптористи отці 
й Сестри Милосердя 
були свідками його 
повернення, Як увійшов, 
запала хвиля мовчання. 
Страшно було дивитися: 
худесенький, шкіра 
і кості. Коли сестри 

побачили Владику 
такого виснаженого, 
дуже худого, з палицею, 
вони розплакалися. 
По хвилині мовчанки 
Владика звернувся до 
них: “Дорогі діти, не 
плачте, а радше ходімо 
до каплички і разом 
заспіваймо “Тебе Бога 
хвалимо”.

Владика тричі хворів на 
гепатит (жовтяницю), мав 
багато інших недуг, а 
тому відразу мусив лягти 
до лікарні. Всі думали, 
що Кир Миколай вже 
багато не проживе, 
але Господь продовжив 
його життя. Через 
деякий час владика 
видужав, що здавалося 
чудом. Продовжував 
свій апостолят молитви 
та терпіння. У самітній 
кімнаті, як у келії, 
молився та читав. Ті, 
хто відвідував його, 
розповідали, що часом 
бачили владику в стані 
духовного захоплення. 
Навіть коли був тяжко 
хворий, Преосвященний 
Миколай залишався 
вірним своїй місії 
Доброго Пастиря: 
духовно підтримував 
своїх співбратів, 
готував кандидатів 
до священства, 
висвятив понад десять 
священиків.

2 квітня 1959 року, 

П р е о с в я щ е н н и й 
відійшов по вічну 
нагороду до свого 
Господа. Його останніми 
словами було тепле 
звернення до Матері 
Божої Неустанної 
Помочі, до якої завжди 
мав велике синівське 
довір’я. Похорон 
владики Чарнецького 
відбувся 4 квітня 1959 
року. Опис похорону, 
що зберігся в архіві 
Йорктонської Провінції 
ЧНІ, закінчується такими 
словами: “Ми думаємо, 
що прийде день, коли 
він буде канонізований, 
бо він був справді 
святим єпископом”.
Всі, хто знав Кир 
Миколая, одностайно 
свідчать, що ціле своє 
життя він виявляв глибоку 
покору й   святість, тож 
не дивно, що відразу 
після його смерті багато 
людей звертаються 
до Кир Миколая у 
своїх молитвах та 
отримують поміч за 
його заступництвом. Це 
незабутнє пережиття 
святості та могутнього 
заступництва перед 
Богом відчуваємо під 
час молитовної зустрічі 
з владикою біля його 
могили на Личаківському 
цвинтарі. Люди 
постійно приходять на 
цвинтар, де поховано 
Кир Миколая і завдяки 
його заступництву 

випрошують у Бога 
різні ласки. 

Зважаючи на свідоцтво 
праведного життя 
блаженної пам’яті Кир 
Миколая Чарнецького, 
зокрема, його 
витривалість, мужність 
та вірність Христовій 
Церкві, виявлені в 
часи переслідувань, в 
1960 році розпочато 
б е а т и ф і к а ц і й н и й 
процес. 23 квітня факт 
мучеництва підтвердили 
збори кардиналів, а 
24 квітня 2001 року 
Святійший Отець Іван 
Павло ІІ підписав декрет 
про беатифікацію 
Єпископа Миколая 
Чарнецького як 
блаженного мученика 
за Христову Віру. Під час 
Святої Архиєрейської 
Літургії 27 червня 2001 
року Божого у Львові 
Святійший Отець Іван 
Павло ІІ проголосив 
Миколая Чарнецького 
блаженним.

Джерело: http://www.
cssr.lviv.ua/

Д о к у м е н т а л ь н и й 
фільм про Миколая 
Чарнецького

http://charnetskyj.org.
ua/mykolaj-charnetskyj/

Íîâèíè Àðõ³ºïàðõ³¿
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Êàòåõèçì

КАТЕХИЗМ УКРАЇНСÜКОЇ ÃРЕКО-КАТОЛИЦÜКОЇ ЦЕРКВИ
«ХРИСТОС – НАØА ПАСХА»

317 - У християнстві святість пов’язується зі свідченням віри, часто вираженим 
через мучеництво. Слово мученик (по-грецьки мартіс, що буквально означає 
свідок) наголошує не так на самому факті страждань, як на свідченні віри в 
Христа. «Лики мучеників показали юнацьке і міцне терпіння. Вони прийняли 
болісні рани заради нетлінної слави і краси»

325 - Ісповідниками віри, що пережили ув’язнення й заслання у ХХ столітті, стали 
також Глави УГКЦ – Слуга Божий митрополит Андрей Шептицький (1865–1944) 
і патріарх Йосиф Сліпий (1892–1984). Під час свого паломництва 23–27 червня 
2001 року в Україну Папа Римський Іван Павло ІІ зачислив до лику Блаженних: 
єпископів, священиків, монахів, монахинь і одного мирянина – мучеників і 
преподобних УГКЦ ХХ століття.

Íîâèíè Àðõ³ºïàðõ³¿

Молитва до 
Священномученика Миколи: 

Блаженний Владико і мученику Миколо, ти 
чудесно наслідував слова нашого Господа, 
“Добрий пастир кладе своє життя за овець”  
у своєму житті та смерті. Ти отримав вінок 
слави мученика у Небесному Царстві, живши 
святим життям повного чеснот і перетерпівши 
всілякі муки, зустрів безстрашно смерть. 
Зцілителю Душ, ми благаємо тебе, почуй 
наші молитви і заступися у наших потребах. 
Зціли наші тілесні та духовні хвороби через 
заступництво перед Господом і Спасителем 
нашим, Ісусом Христом, Лікарем душ і тіл 
наших. Амінь.
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Äèòÿ÷èé Êóòîê

1.Годуйте голодних. 
2. Дайте пити спраглим. 
3. Одягніть голих. 
4. Надайте прихисток 
безпритульним. 
5. Відвідайте хворих. 
6. Відвідайте ув'язненого або 
викупіть полоненого.  
7. Поховайте померлих. 

Добрі 
справи  

 of  

Official Publication of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia 

Молись за 
силу постити 
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Äèòÿ÷èé Êóòîê

Meatfare Sunday  
THE SUNDAY OF THE LAST JUDGMENT 
In the Gospel of the Final Judgment, Jesus 
gathers every soul from all the nations and 
separates them into two groups, like a 
shepherd separates his sheep from the goats. 
He then welcomes the sheep to a wonderful 
banquet! The goats are dismissed forever 
into eternal punishment. If we want to be 
sure to be in the same group as the sheep, 
there are several things we need to do for 
everyone we meet, as if we were doing it for 
Jesus, himself.

But how can I  do  al l  these things? 
I ’m  only a  kid !

I was H U N G R Y and you gave me to eat; 

I was T H I R S T Y and you gave me to drink;
	 People	are	sometimes	hungry	and	
thirsty	for	things	besides	food	and	drink.	
When	we	give	people	what	they	need,	we	
imitate	the	goodness	of	God!	Here	are	some	
ways	you	can	nourish	those	who	are	hungry:
Give	hugs	and	spread	joy	to	your	family	and	
friends;	Grandparents	are	especially	hungry	
for	those!
	 Help	your	little	brothers	and	sisters	to	
learn	their	prayers;	little	ones	are	thirsty	for	
knowledge	of	God.	If	your	friend	wants	to	
break	a	bad	habit,	keep	him	from	temptation;	
he	thirsts	for	support.
Do	your	chores	well	to	be	of	help	to	Mom,	
because	she	is	hungry	for	some	rest.

I was a S T R A N G E R and you W E L C O M E D me;
	 We’ve	all	felt	like	strangers	at	one	time	
and	it	isn’t	fun	at	all	to	feel	alone.
When	there’s	a	new	friend	at	school,	invite	
them	to	play	with	you	and	help	them	to	feel	
at	home.	If	the	lady	in	the	grocery	store	is	in	
the	wrong	line,	be	patient	and	be	kind	to	her.
If	someone	needs	a	place	to	sit,	offer	them	
your	chair.

I was N A K E D and you C L O T H E D me;
Nakedness means having something 
uncovered that should remain hidden...not 
just clothing.
If someone makes a mistake, even if its really 
funny, don’t laugh at them.
If you know something about someone that 
would cause them shame, don’t repeat it to 
anyone. If someone asks you to forgive them 
for offending you, offer forgiveness quickly
and never bring it up again.

I was S I C K and in P R I S O N and you visited 

and C O M F O R T E D me
We must remember that our spirits can be 
bound by things besides bars and chains. 
When one of the members of the Body of 
Christ is sick or suffering, we all suffer! When 
we help them, we all feel better.
If someone you know is sick, you can visit 
them, pray for them, or make them a gift 
to cheer them up! When your brothers and 
sisters are struggling to keep the fast, you 
can encourage them.
When we hear of someone who is suffering, 
we can immediately offer a prayer
for them.
Remember to pray for the departed souls 
every day!

B y  d o i n g  a l l  t h e s e  g o o d 

t h i n g s  f o r  o t h e r s ,  w e 

i m i t a t e  t h e  g o o d n e s s  o f 

G o d  a n d  b e c o m e  m o r e  l i k e 

H i m .  C h r i s t ’ s  l o v e  k n o w s  n o 

b o u n d s !  H e  f e d ,  h e a l e d  a n d  f o r g a v e  t h e 

l e a s t  o f  H i s  b r e t h r e n  a s  a n  e x a m p l e  t o  u s ,  
s o  t h a t  w e  c o u l d  l o o k  t o  H i m  a n d  l e a r n 

a b o u t  t h e  p e r f e c t  l o v e  t h a t  i s  n e c e s s a r y 

t o  p a s s  t h i s  f i n a l  e x a m !  H e  d e s i r e s 

t h a t  w e  b e c o m e  P e r f e c t  i m a g e s  o f  H i m !

WORKSHEETS ALSO AVAILABLE AT BYZIMOM.COM!
MAY BE PRINTED AND SHARED FOR EDUCATIONAL USE. NOT TO BE USED FOR COMMERCIAL PURPOSES. ALL RIGHTS RESERVED BYZIMOM.COM © 2019
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St.
Basil
The

Great

H E L P  B R O T H E R  &  S I S T E R ’ S 

P R A Y E R S  R E A C H  G O D  I N  H E A V E N ! 

WORKSHEETS ALSO AVAILABLE AT BYZIMOM.COM!
WORKSHEETS ALSO AVAILABLE AT BYZIMOM.COM!

MAY BE PRINTED AND SHARED FOR EDUCATIONAL USE. NOT TO BE USED FOR COMMERCIAL PURPOSES. ALL RIGHTS RESERVED BYZIMOM.COM © 2019

ARTWORK BY LILLIAN BARON (C) 2019

27 by 15 sigma maze

Copyright © 2019 JGB Service, http://www.mazegenerator.net/

W H E N  Y O U  A T T E N D  P R E S A N C T I F I E D  L I T U R G Y 
L I S T E N  F O R  T H I S  P R A Y E R : 

“ L E T  M Y  P R A Y E R  A S C E N D  T O  Y O U  L I K E 
I N C E N S E ,  A N D  T H E  L I F T I N G  U P  O F  M Y 
H A N D S ,  L I K E  A N  E V E N I N G  S A C R A F I C E . ”

- P S A L M  1 41 : 2 - 4
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Meatfare Sunday  
        THE SUNDAY OF THE LAST JUDGMENT 

WORKSHEETS ALSO AVAILABLE AT BYZIMOM.COM!
MAY BE PRINTED AND SHARED FOR EDUCATIONAL USE. NOT TO BE USED FOR COMMERCIAL PURPOSES. ALL RIGHTS RESERVED BYZIMOM.COM © 2019

ARTWORK BY LILLIAN BARON (C) 2019
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ANSWER KEY
TO MAZE 

Hey
kids!

(THIS IS UPSIDE DOWN)

H E R E  A R E  T H E  P U Z Z L E  & 

C R O S S W O R D  A N S W E R S ! 
27 by 15 sigma maze - Solution

Copyright © 2019 JGB Service, http://www.mazegenerator.net/

ANSWER KEY
TO  

CROSSWORD

WORKSHEETS ALSO AVAILABLE AT BYZIMOM.COM!
MAY BE PRINTED AND SHARED FOR EDUCATIONAL USE. NOT TO BE USED FOR COMMERCIAL PURPOSES. ALL RIGHTS RESERVED BYZIMOM.COM © 2019

ARTWORK BY LILLIAN BARON (C) 2019
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Неділя Хрестопоклонна 

«Бî сëîâî ïðî õðåст 
– ãëóïîтà тèì, щî 
ïîãèбàють, à дëÿ íàс, 
щî сïàсàºìîсÿ, сèëà 
Бîжà» (1 Кор. 1, 18).

У третю неділю Великого 
посту ми, українці 
католики, почитаємо і 
поклоняємося святому 
животворному  хресту 
нашого Господа і 
Спаса Ісуса Христа. 
Це середина Великого 
посту. Св. Софроній, 
Є р у с а л и м с ь к и й 
Патріарх, каже нам, 
чому Церква ставить 
перед вірними хрест 
для поклоніння: 1) 
для укріплення духа; 
2) як запевнення у 
прощенні  гріхів; 3) щоб 
злучити страждання 
вірних зі спасенними 
стражданнями Ісуса, 
щоб вони також 
стали причасниками 
славного переможного 
воскресіння нашого 
Господа.

Для євреїв часів Ісуса 
хрест був символом 
безчестя;  для римлян 
- способом страти і 
засобом покарання.  
Однак для справжніх 
віруючих християн 
хрест є символом 
перемоги і спасіння. 
Рання Христова Церква 
зберігає свідчення 
поклоніння святому 
Хресту.

Найімовірніше, що 
перше привселюдне 
поклоніння святому 
Хресту відбулося в 
Єрусалимі  14 вересня 
335 року. Це дата 
урочистого посвячення 
двох базилік, 
побудованих за 
правління імператора 
Костянтина. Цими 
базиліками були 
церква Розп’яття 
(Кальварія)  та храм  
Воскресіння (Анастасіс), 
які тепер входять до 
комплексу Храму Гробу 
Господнього. 

У щоденнику з прощі 
від 380 року, побожний 
паломник писав, що 
посвячення церков 
відбулося з великим 
тріумфом, бо Хрест 
Господній також був 
знайдений у ці дні. 
(Древні християнські 
письменники, том 38, 
розд. 48).

Щорічне паломництво 
до цього місця 
приваблювало багато 
вірних.  Через їх 
велику кількість не всі 
мали змогу підійти і 
поклонитися святині 
справжнього Хреста, 
тому Єпископ піднімав  
Святий Хрест над 
натовпом паломників, 
щоб вони могли його 
побачити власними 
очима хоча би з віддалі. 
Паломники ставали 

на коліна і плакали з 
розкаяння і жалю за 
свої гріхи: «Господи, 
помилуй!», - лунало 
невпинно знову і знову. 
(Грецький життєпис 
святих в Мігне).

У 614 р., Хосроз 
ІІ, Перський цар, 
захопив Єрусалим і 
зібрав воєнну здобич, 
включно з реліквією 
святого Хреста. Однак 
імператор Гераклій ІІ, 
який правив у 610-641 
рр., переміг у війні з 
персами і відібрав назад 
святі Реліквії.  Імператор 
особисто прослідкував 
за їхнім поверненням в 
Єрусалим. Повернення 
святих Реліквій посилило 
почитання святого 
Хреста.

Приблизно в той же час 
християнська Церква в 
Єрусалимі запровадила 
почитання святого 
Хреста в третю неділю 
Великого посту. До 
13 століття поклоніння 
й почитання святого 
Хреста відбувалося 
лише в Катедральних 
храмах, оскільки лише 
в них зберігалися 
святі реліквії. Однак, 
з 1276 р. обряд 
підняття - Воздвиження 
Чесного Хреста 
починають відправляти 
в усіх церквах, навіть  в 
найменших поселеннях.
Святий Хрест Христа 

став символом перемоги 
і захисту.  Тому в 
Тропарі третьої неділі 
Великого посту читаємо: 
«Спаси, Господи, людей 
твоїх і благослови 
насліддя твоє, перемоги 
благовірному народові 
на супротивників даруй 
і хрестом твоїм охорони 
люд твій».

«Коли юдеї вимагають 
знаків, а греки 
мудрости шукають, - ми 
проповідуємо Христа 
розп’ятого: ганьбу для 
юдеїв, і глупоту для 
поган, а для тих, що 
покликані, - чи юдеїв, 
чи греків – Христа, 
Божу могутність і Божу 
мудрість» (І Кор. 1, 22-
24).

Джерело:
http://www.archpitt.org/
the-veneration-of-the-
precious-and-life-giving-
cross-according-to-the-
byzntine-tradition/
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17-го червня цього року наша Архиєпархія буде поминати 135-ту річницю  
від дня смерті Високопреосвященного Констянтина Богачевського, першого 
Митрополита Архиєпископа Філадельфійського.  Нащодавно вийшла книга 
про Митрополита-Архиєпископа Констянтина Богачевського, яку написала 
його племінниця Марта Богачевська-Хом’як. Вихід книжки дуже вдало 

співпав із 135-ою річницею смерті Владики. 

Фото: Єпископ Амброзій Сенишин, єпископ-помічник, 
Архиєпископ Богачевський і єпископ Йосиф Øмондюк, який був 
першим українським єпископом народженим в Америці, стоять 
перед металевим іконостасом у старій Катедрі. 

Нижче ви можете 
прочитати рецензію 
на книжку написану 
М о н с е н ь й о р о м 
Іваном Терлецьким, 
д и р е к т о р о м 
українського Музею 
та Бібліотеки в 
Стемфорді, Кон. *

This is an exemplary work 
of scholarship on the life 
and legacy of Bishop 
Constantine Bohachevsky 
of Philadelphia, who 
was the only bishop-
eparch of the Ukrainian 
Catholic Church in the 
United States from 1924 
to 1956 (the time of 

“Ukrainian Bishop, American Church: 
Constantine Bohachevsky and The 
Ukrainian Catholic Church” written by 

Martha Bohachevsky-Chomiak

the separation of the 
Stamford Eparchy from 
that of Philadelphia) and 
its first Metropolitan-
Archbishop of 
Philadelphia from 1958 
to his death on January 
6, 1961 (Christmas Eve 
on the Julian Calendar).  
It is written by his niece 
in fine respect of the 
character and work of 
her uncle – the author 
herself is known in 
academic surroundings 
as an American University 
professor and a Fulbright 
Scholar.  It is this latter 
fact that provides the 
book with relentless 

hours of scholarship 
using archival resources 
that were available 
to her from resources 
in Stamford, CT and 

Washington, DC, from 
the Vatican, and from 
state archives in Lviv and 
Poland.
This book far outweighs 
any previous works 
written on the history of 
the Ukrainian Catholic 
Church in the United 
States.  Other books 
seem like mere historical 
surveys in comparison to 
this work formatted as a 
critical biography.
The book serves as both 
a biography of Bishop 
Bohachevsky as well as 
an assessment of the 
trials that he underwent 
in service to the Church 
and to a fledging 
immigrant community far 
from Western Ukraine in 
a country where to be 
Catholic meant you were 
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Про автора книжки: 

Фото: Марта Богачевська-Хом’як 
отримує  почесне звання Doctor 
Honoris Causa в Українському 
католицькому університеті, 2013 

р. 

Latin or Roman Catholic.
The book presents 
the formation of the 
character of this gifted 
churchman from his early 
priestly years of service 
in Lviv and Peremyshl 
(presently called 
Przemysl on worldwide 
maps of Poland) during 
the 1910s and 1920.  It 
particularly captures his 
relationship with Bishop 
Iosafat Kotsylovskyi of the 
Peremysl Eparchy as his 
vicar general from 1918 
to 1924.  In 1924, he 
was secretly consecrated 
a bishop and sent 
to a new missionary 
territory--  to serve as 
the jurisdictional exarch/
bishop for Ukrainian 
Greek Catholics whose 
roots were from Western 
Ukraine.  
Thus begins over thirty-
five years of dedicated 
service to his Church and 
his people in the United 
States – a time when 
he inherited a church 
that was chaotic in its 
structure.  He faced great 
opposition from both 
clerical and lay circles 
in this new land and 
survived with a steady 
hand and an unflinching 
spiritual character.  It 
was only in the 30s and 
40s that structure began 
to take shape of his 
vision for this church in 
a new and foreign land ; 
of great note is a native 

Ukrainian Bishop, American Church

American seminary 
system in Stamford, 
CT and Washington, 
DC.  New crises arose 
with the suppression 
of the Mother Church 
in its homeland both 
under the Polish rule of 
pacification of Eastern 
Galicia (presently called 
Western Ukraine) and the 
two Soviet occupations 
of the same territory 
separated only by the 
Nazi invasions of Eastern 
Europe and World War 
II.  He became the main 
voice of this Church in the 
free world following its 
forced suppression in its 

homeland in 1945.  He 
had to meet the needs 
of displaced refugees 
(both priests and laity) 
in German and Austrian 
camps and preserved 
for many a life saving 
existence.  
There is so much that can 
be said of the character 
of this noble churchman 
in scanning through 
a book of over five 
hundred pages and six 
decades of ministry that 
cannot be adequately 
addressed in this review.
I believe that Bishop 
Bohachevsky strove 
with all his qualities to 

establish the acceptance 
of the Ukrainian Catholic 
Church in the American-
Catholic community.  To 
me, he did not prefer 
the usage of the term 
“Greek Catholic” in this 
land – he simply used 
“Ukrainian Catholic” on 
all the corporate titles 
of new parishes and 
institutions that were 
either founded by him 
or under his jurisdiction. 
[e.g. Ukrainian Catholic 
Seminary, Inc. was 
founded in 1933 in 
Stamford – it later 

У 2013 р. професор 
Марта Богачевська-Хом’як 
стала почесним доктором 
Українського католицького 
університету. Вона 
удостоєна звання  Doctor 
Honoris Causa.  15 лютого 
Ректор УКУ Єпископ Борис 
Ґудзяк вручив професору 
Богачевській-Хомяк почесну 
грамоту.

Під час церемонії вручення 
Єпископ Борис зазначив: 
«...Ми маємо честь 
відзначити поставу тих, які 
для нас є учителями віри, 
прикладом громадського 

життя і служіння. Марта Богачевська-Хом’як є відомою в Україні та світі 
як науковець, історик, мирянка, організатор науки, громадянський діяч, 
дружина, матір, інтелектуал, а також як християнка і людина, що цілісно 
поєднує ці покликання, і є для нас прикладом».

Translated from http://ucef.org/news/2776/
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became Saint Basil Prep 
and Saint Basil College 
Seminary].
For me, a minor flaw 
in the book was the 
choice of personal 
nomenclature by the 
author.  I understand 
that the author dealt with 
documentation in various 
languages and herself is 
not a church historian.  
I found it irritating 
to see the names of 
well-known Ukrainian-
American clergy from 
the U.S. not listed by 
their English-spelled 
names but by Ukrainian 
language transliteration 

(e.g. Khrepta instead of 
Msgr. Stephen Chrepta, 
Yaroslav Danylchuk 
instead of Msgr. Russell 
Danylchuk, Mykola 
Babiak instead of Msgr. 
Nicholas Babak).
This book deserves to be 
in every seminary  and 
library of Catholic Church 
history and cannot be 
overlooked by anyone 
interested in Ukrainian-
American church history.  
For me, the book clearly 
shows a comparative 
greatness between 
Venerable Metropolitan 
Andrei Sheptytsky, its 
Church leader in Western 

Ukraine from 1901 to 
1944 and that of the 
dedicated Churchman 
that Bishop Bohachevsky 
was in being the lead 
voice for that Church in 
the United States and 
free world from 1924 to 
1961. 

Ukrainian Bishop, American Church

*The Ukrainian Museum 
and Library of Stamford, 
CT., was founded 
in 1937 by Bishop 
Bohachevsky.   It is the 
oldest cultural institution 
of Ukrainian heritage in 
North America. 

Book Details: Bohachevsky-Chomiak, Martha. 
“Ukrainian Bishop, American Church: Constantine 
Bohachevsky and The Ukrainian Catholic Church.  “

ISBN 9780813231594  

(Washington, DC :  Catholic University of America 
Press, 2018)  You can purchase the book on Amazon.
com or Catholic University Press at https://www.
hfsbooks.com/books/ukrainian-bishop-american-
church-bohachevsky-chomiak/

Faith Formation for the Great Fast

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

Retreat for Caregivers

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

Icon Writing Workshop

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

Event Planning

Book retreats and meetings with us.
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"Meatless Meal for LENT" 
will be  held in Olyphant, PA 
sponsored by Ss. Cyril and 
Methodius Ukrainian Catholic 

Church.

St.  Cyril's and Methodius Ukrainian 
Catholic Church, Olyphant, PA  is 
sponsoring a "Meatless Meal for Lent, 
"Baked Haddock" Fish Dinner on 
Friday, April 12, 2019 at the Regal 
Room (Ballroom/side entrance) 216 
Lackawanna Ave., Olyphant.  From 5:00 
p.m. 7:00 p.m.  Sit In or Take out!!!!  
Pre-sold are $13.00 per ticket/dinner.   
(baked haddock, potatoe, coleslaw, roll 
and dessert)  If you "Sit in" coffee and 

tea will be served.  

Call Sandra at  570-383-9487 for 
reservations.   The deadline for pre-sold 

tickets is Monday, April 8th, 2019.

Îãîëîøåííÿ
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Візантійська церковна Крамниця в Філадельфії: Відвідайте 
нашу Візантійську церковну крамницю, де ви зможете 
придбати різноманітні церковні речі, ікони та картки. У 
крамниці також є подарунки, натільні хрестики, книжки, 

іконки, хрести, ладан, матерія та священиче облачення.

 

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

 Providence Association 
Ukrainian Fraternal Benefit Life Insurance Society  

Founded in 1912  
 

sales@provassn.com ~ 1-877-857-2284 
 

FUNERAL AND FINAL EXPENSE LIFE INSURANCE PROTECTION  
 

 Permanent Whole Life Insurance 
 Cash Value  
 Guaranteed Death Benefit for Your Loved Ones 
 Coverage will Never Expire 
 Face Value Death Benefit Will Never Decrease 
 Affordable Premiums that will Never Increase 
 Peace of Mind   
 Do not be a Financial Burden to your Loved Ones 
 Ready Access to Benefit without Probate or Delays 
 Single Pay “One-and-Done” Option Available 
 Face Value Coverage as High as Needed Available  
 Coverage Amounts as Low as $3,000.00 available 

www.provassn.com 
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LEAGUE OF UKRAINIAN CATHOLICS 
ANNUAL LENTEN RETREAT SCHEDULE 

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

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

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

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

evening at 8:00PM. 
 

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

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

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

SATURDAY:       FIFTH SATURDAY OF THE GREAT FAST 
 AKATHISOS SATURDAY 

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

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

in the Gallery 
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«Для України та для представників релігійних організацій є 
надзвичайно важливо, щоб в Ізраїлі розуміли наш біль», — 

Ãлава УÃКЦ до Президента Ізраїлю
Середа, 06 березня 
2019 p. 

«Україна вже п’ять 
років є жертвою агресії 
Російської Федерації. 
Відбулася анексія Криму, 
окупація деяких частин 
Донбасу, а російські 
“Гради” та кулі не 
розбираються, чи ти 
католик, православний, 
мусульманин або іудей, 
— вони вбивають всіх. 
Зараз український народ, 
який є міжконфесійним 
і багатоетнічним 
суспільством, є зраненим. 
І всі ми молимося за 
мир», — такими словами 
звернувся Предстоятель 
УГКЦ до Президента 
Держави Ізраїль Реувена 
Рівліна. 

«Війна в Україні, 
сподіваємося, є 
останньою імперською 
війною в Європі. 
Можливо, біль і молитва 
України можуть бути 
“голосом вопіющого в 
пустелі”: не інвестувати 
в війну, бо один постріл 
“Града” коштує чимало 
грошей. Усі наші зусилля, 
молитви, солідарність 
— це інвестиція в 
мир. Для України та 
для представників 
релігійних організацій є 
надзвичайно важливо, 
щоб в Ізраїлі розуміли 
наш біль», — сказав 
Блаженніший Святослав.

Глава Церкви 

переконаний, що Ізраїль 
та Україна історично 
мають багато спільного. 
«Ми хочемо пізнати ваш 
досвід. Нам потрібно 
зрозуміти, як тепер живе 
ізраїльський народ, 
бо релігійна свобода, 
яку сповідує Ізраїль, є 
потрібною і в Україні. Ця 
війна в Україні є спробою 
повернути все назад в 
Радянський Союз. Це 
перспектива, яка силою 
зброї насаджується 
українському суспільству. 
Для нас Радянський Союз 
означає ще й втрату 
релігійної свободи. Адже 
ми були репресовані 
сталінським режимом і, 
фактично, наша Церква 
була найбільшою 
офіційною опозицією 
комуністичного режиму», 
— підкреслив духовний 
лідер греко-католиків.

Він зазначив, що з 
набуттям незалежності 
наша Церква змогла 
відродитися. «Тому 
наше існування 
пов’язане зі свободою 
волі та демократії 
України як держави. 
Тож кожен контакт і 
голос солідарності на 
міжнародному рівні є 
надзвичайно потрібним 
для нас. Адже люди в 
Україні потребують, 
щоб світова спільнота 
стала на сторону 
жертви несправедливої 
агресії, якими зараз є 
наші люди», — сказав 

Блаженніший Святослав.
Очільник греко-католиків 
висловив слова вдячності 
Президенту Ізраїлю за 
зустріч і відкритість, а 
також сподівання, що 
спільними зусиллями 
можна досягнути миру.
«Ми молимося за мир, 
ми хочемо жити в мирі зі 
всіма, однак не всі хочуть 
жити в мирі з нами. 
Наша Всеукраїнська 
рада Церков є одним з 
інструментів побудови 
м і ж р е л і г і й н о г о , 
міжконфесійного та 
міжнаціонального миру в 
Україні. Ми сподіваємося, 
що спільними зусиллями 
тут, в Єрусалимі, 
Господь почує Україну 
та благословить наші 
країни і дарує нам мир», 
— наприкінці зауважив 
Блаженніший Святослав.

Нагадаємо, що Глава 
УГКЦ у складі делегації 
Всеукраїнської ради 
Церков 4–6 березня 
перебуває з офіційним 
візитом в Ізраїлі. У 
програмі візиту були 
офіційні зустрічі членів 
Всеукраїнської ради 
Церков і релігійних 

організацій з 
Президентом Держави 
Ізраїль, спікером Кнесета 
(парламенту), а також 
з іншими ізраїльськими 
політиками та релігійними 
діячами. Ці зустрічі 
мають на меті зміцнення 
дружніх українсько-
ізраїльських стосунків, 
обмін досвідом у сфері 
державно-конфесійної 
взаємодії, подальший 
розвиток паломництва в 
інтересах обох країн – 
як до Ізраїлю, так і до 
України.

Департамент інформації 
УГКЦ

ht tp ://news .ugcc .ua/
news/dlya_ukraini_ta_
d l y a _p r ed s t a v n i k і v _
relіgіynih_organіzatsіy_ie_
nadzvichayno_vazhlivo_
shchob_v_Іzrailі_rozumіli_
n a s h _ b і l _ _ g l a v a _
ugkts_do_prezidenta_
Іzrailyu_85551.html
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Наступний Синод єпископів УÃКЦ відбудеться у Римі

28 лютого 2019 p.

Від 24 по 28 лютого 
у Римі з робочим 
візитом перебували 
Секретар Синоду 
єпископів Української 
Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви владика Богдан 
(Дзюрах) та його 
заступник о. Андрій 
Хім’як.

Головною метою 
поїздки було вивчення 
м о ж л и в о с т е й 
та обговорення 
організаційних питань, 
пов’язаних з підготовкою 
Синоду єпископів, 
який цього року 
проходитиме в Папській 
українській колегії 
Святого Йосафата 
в Римі, повідомляє 
Д е п а р т а м е н т 
інформації УГКЦ.

Йшлося про можливості 
служіння владик в 
окремих парафіях Рима 
та Італії 8 вересня 
2019 року. За словами 
владики Богдана, «такі 

Богослужіння є дуже 
важливими, оскільки 
подарують нагоду 
членам Синоду краще 
пізнати реалії життя 
наших вірних в Італії та 
душпастирські виклики, 
які існують для нас в 
цій країні, а водночас 
— стануть знаком 
підтримки наших вірних 
і духовенства з боку 
єпископату Української 
Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви».

Секретар Синоду УГКЦ 
ознайомився зі станом 
підготовки прощі та 
проектом програми 
урочистостей з нагоди 
50-ліття освячення 
собору Святої Софії 
в Римі. Центральним 
заходом святкувань 
стане Божественна 
Літургія в соборі 1 
вересня 2019 року, яку 
очолить Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав 
у співслужінні з усіма 
членами Синоду 
Єпископів. З цієї нагоди 
на прощу до Рима 

очікуються паломники з 
України та поселень, як 
рівно ж численні вірні 
УГКЦ, які перебувають 
в Італії.

Окрім цього, 
п р е д с т а в н и к и 
Секретаріату Синоду 
зустрілися з управою 
Згромадження сестер 
служебниць Непорочної 
Діви Марії та 
обговорили підготовку 
до урочистої Літургії з 
нагоди 150-ліття від дня 
народження та 100-ліття 
відходу до вічності 
блаженної Йосафати 
Г о р д а ш е в с ь к о ї . 
Літургія, яку очолить 
Блаженніший Святослав 
у співслужінні з членами 
Синоду єпископів УГКЦ, 
відбудеться в четвер, 
5 вересня (початок о 
15:00) в базиліці Святої 
Марії Більшої (Santa 
Maria Maggiore).

«Те, що ми побачили 
і обговорили з 
очільниками українських 
церковних інституцій 

в Італії, дає підстави 
сподіватися, що Синод 
єпископів 2019 року 
буде проведено на 
належному рівні. Беручи 
до уваги, що головною 
темою цьогорічного 
Синоду є „Сопричастя 
в житті і свідченні 
УГКЦ“, проведення 
синодальних засідань 
у Римі саме по собі 
стане промовистим 
свідченням єдності УГКЦ 
в її глобальному вимірі 
та підтвердженням 
нашого сопричастя з 
Наступником святого 
апостола Петра 
Святішим Отцем, яка 
становить інтегральну 
частину нашої 
еклезіальної свідомості 
і ідентичності», — 
підсумував робочу 
поіздку владика Богдан 
(Дзюрах).

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
catholics/ugcc/74910

Оприлюднено Декрет про скликання Синоду Єпископів 
Української Ãреко-Католицької Церкви 2019 року

Понеділок, 18 березня 
2019 p. 

12 березня 2019 
року, у день Святого 
п р е п о д о б н о г о 
ісповідника Прокопія 

Декаполіта, у м. Києві, 
при Патріаршому 
соборі Воскресіння 
Христового, видано 
Декрет про скликання 
Синоду Єпископів 
Української Греко-

Католицької Церкви 
2019 року. 

Відповідно до канонів 
103 та 106, § 2 Кодексу 
канонів Східних Церков, 
владою Верховного 

Архиєпископа Києво-
Галицького Української 
Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви Блаженніший 
Святослав своїм 

(Продовження на ст. 30)
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Декретом від 12 
березня 2019 року 
скликає Священний 
Синод Єпископів 
Української Греко-
Католицької Церкви, 
який відбудеться у м. 
Рим (Італія) впродовж 
1–11 вересня цього 
року.

Головною темою цього 
Синоду Єпископів УГКЦ 
стане «Сопричастя 
в житті та свідченні 
Української Греко-
Католицької Церкви».
До участі в Синоді 
запрошені усі єпископи 
Української Греко-
Католицької Церкви, 
які силою церковного 
права та своєї присяги 
мають невідкладний 
обов’язок брати 
в ньому участь. 
Єпископів-емерит ів , 
членів Священного 
Синоду, Блаженніший 
Святослав, Отець і 
Глава УГКЦ, сердечно 
запрошує.

Як ми вже повідомляли, 
1 вересня цього 
року відбудеться 
Божественна Літургія 
у соборі Святої Софії 
у Римі (Італія), яку 
очолить Блаженніший 
Святослав, Отець й 
Глава УГКЦ за участі 
усього єпископату нашої 
Церкви, численного 

д у х о в е н с т в а , 
монашества та мирян. 
«Ми запрошуємо усі 
наші єпархії, екзархати 
та паломницькі центри 
до організації цього 
паломництва задля 
спільної всецерковної 
молитви у храмі Святої 
Софії з нагоди 50-ліття 
із дня його освячення», 
— зазначив владика 
Богдан Дзюрах, 
Секретар Синоду 
Єпископів УГКЦ.

Окрім цього, ще 
однією запланованою 
подією цьогорічного 
Синоду Єпископів УГКЦ 
стане відзначення у 
м. Римі 150-ліття від 
дня народження та 
100-ліття від дня смерті 
блаженної Йосафати 
Гордашевської. 5 
вересня о 15:00 год. 
у Папській базиліці 
Санта Марія Маджоре 
за участі усього 
єпископату УГКЦ на 
чолі із Блаженнішим 
С в я т о с л а в о м 
в і д б у д е т ь с я 
Божественна Літургія.
Тому, підготовка до 
цього майбутнього 
Синоду Єпископів 
Української Греко-
Католицької Церкви 
вже активно триває.

П р е с - с л у ж б а 
Секретаріату Синоду 

Єпископів УГКЦ

http://news.ugcc.ua/
n e w s / d e k r e t _ p r o _
s k l i k ann ya_ s i nodu_

yepiskopіv_ukrainskoi_
g r e k o k a t o l i t s k o i _
t s e r k v i _ 2 0 1 9 _
roku_85685.html

Оприлюднено Декрет про скликання Синоду Єпископів 
Української Ãреко-Католицької Церкви 2019 року
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Вступаючи у Великий піст, 
умиймо своє обличчя – не 
перед людьми, а перед 
Богом – і переживімо 
особисту зустріч з Ним 
у цей великий час. Тоді 
побачимо, що вийдемо 
з цього періоду Великого 
посту, як колись Ізраїль 
із пустелі – повний духу 
сили, любові, свідомості, 
що з ним є його Господь 
як найбільший скарб. 

Про це сказав Отець і 
Глава Української Греко-
Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав 
під час проповіді до 
вірних у Патріаршому 
соборі Воскресіння 
Христового в Сиропусну 
неділю, яку ще називають 
Неділею прощення.
Сьогоднішня неділя, 
сказав проповідник, є 
особливим моментом 
усього нашого духовного 
церковного року. Цією 
неділею ми розпочинаємо 
час Великого посту.

У сьогоднішньому 
Євангелії бачимо 
нашого Спасителя, який 
виголошує в пустинному 
місці свою нагірну 
проповідь. Запрошує 
нас вийти за Ним в оте 
пустинне місце, бо Він 
до нас хоче говорити. 
Прагне обновити свою 
любов щодо кожної своєї 
дитини – до мене і до вас. 
Він хоче наче заманити 

нас за собою і говорити 
нам до серця в цей час, 
у цю хвилину, зокрема в 
час Великого посту.

У сьогоднішньому 
Євангелії, за словами 
Предстоятеля, ми чуємо 
три дуже важливі речі, 
які Господь Бог нам хоче 
сказати, коли говорить 
до нашого серця. 
Насамперед Він нам 
сьогодні говорить про 
прощення. Друге – про 
радісне вмите обличчя. 
Третє – про скарб.
«Запрошуючи нас до 
того оновленого стосунку 
любові, Господь Бог 
передусім хоче дарувати 
своє прощення. Бо 
прощення є моментом 
оновлення і відродження. 
Бог є той, який перший 
до мене хоче говорити. 
Його слово є словом 
любові, звільнення від 
зла», – сказав духовний 
лідер українців.

Спаситель каже нам 
готуватися до зустрічі, до 
зустрічі з Ним з умитим 
обличчям у час Великого 
посту. «Тому період 
Великого посту має бути 
не часом фарисейського 
сумування, а часом 
очікування радісної 
зустрічі з нашим 
люблячим, милосердним 
Господом, який спасає. 
Господь каже нам 
сьогодні, що найбільшим 
скарбом нашого серця 
не є земні блага, навіть 
не рай. А сам Господь 

Ãлава УÃКЦ: «Час Великого посту - це очікування 
радісної зустрічі із нашим люблячим, милосердним 

Ãосподом, який нас спасає»
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Бог, який є джерелом і 
того раю, і того всякого 
добра. Він єдиний гідним 
бути твоїм особистим 
скарбом, скарбом твого 
серця», – переконує 
Блаженніший Святослав.

«Великий піст – це 
час пустелі, – каже 
проповідник, – коли 
ми намагаємося 
відгородитися від 
гамору цього світу, з 
його гординею, з його 
клопотами. Великий 
піст є часом молитви, 
панування над власним 
тілом і його різними 
силами, імпульсами і 
потребами. Є часом 
милосердя щодо нашого 
ближнього, час добрих 
діл».

Ми часом думаємо, 
звертає нашу увагу Глава 
Церкви, що коли ми 
молимося, то ми є тими, 
які говорять до Бога. Але 
насправді ініціатором, 
джерелом справжньої 
молитви є не людина, 
а Господь, бо Він нам 
зворушує серце, Він нас 
кличе до себе. Каже нам: 
дай Мені місце у своєму 
особистому часі, говори 
зі Мною.

«Тому запрошую всіх вас, 
– закликав Блаженніший 
Святослав, – у період 
Великого посту знайти 
трошки більше часу для 
розмови з Богом. Він має 
так багато вам сказати. 
Він хоче обновити 

стосунок любові з вами. 
Запрошує вас простити 
ближнім, бо Він вам хоче 
простити під час цієї 
великої чотиридесятинці».

Час Великого посту є 
часом умертвлення тіла. 
«Але не задля того, щоб 
воювати між частинами 
своєї особи, а задля того, 
щоби підпорядкувати все 
те, ким ми є, тому, кого 
ми насправді хочемо 
любити своїми думками, 
бажаннями, вчинками 
і ділами», – вважає 
Предстоятель.

Час Великого посту – це 
час діл милосердя. «Це 
час, коли ми свідчимо, 
хто справді джерелом 
мого життя і достатку. 
Коли я даю милостиню 
ближньому, то показую, 
де, з ким є моє серце і 
хто є моїм справжнім 
скарбом. Простімо 
сьогодні одне одному, 
простімо тим, які проти 
нас чимось завинили, 
тому що Господь Бог 
нас хоче простити», – 
закликав Блаженніший 
Святослав усіх і кожного.

Департамент інформації 
УГКЦ

h t tp : //news .ugcc . ua/
video/glava_ugkts_chas_
v e l i k o go _po s t u _ t s e _
ochіkuvannya_radost і_
z u s t r і c h і _ і z _ n a s h im _
lyublyachim_miloserdnim_
s p a s a y u c h i m _
gospodom_85597.html
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«Українська молодь на перше місце ставить сім’ю», – Ãлава 
УÃКЦ зустрівся з міністром молоді та спорту України

П’ятниця, 15 березня 
2019 p. 

15 березня 2019 
року Отець і Глава 
Української Греко-
Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав 
обговорив з міністром 
молоді та спорту Ігорем 
Ждановим потреби та 
виклики української 
молоді. Зустріч 
відбулася на прохання 
очільника міністерства. 

Глава УГКЦ відзначив, 
що це важлива зустріч, 
коли міністр виходить 
з ініціативою, аби 
Церква і держава 
мала тісну співпрацю. 
Блаженніший Святослав 
подякував за цей крок.
Предстоятель пригадав, 
як тільки він був 
обраний Главою 
Церкви, пообіцяв, 
що пріоритетом його 
пастирського служіння 
буде молодь. «Я 
намагаюся виконувати 
це», – додав він.

За його словами, 
в УГКЦ є різні 
механізми молодіжного 
душпастирства, бо 
це є окремий вид 
душпастирства, який 
має свою специфіку, 
має свої труднощі, але 
водночас – свою красу 
і шарм.

Б л а ж е н н і ш и й 
Святослав розповів, 
що весь минулий 
рік у Католицькій 
Церкві практично був 
присвячений молоді. У 
жовтні минулого року 
Папа скликав усіх глав 
Церков та єпископських 
конференцій до Рима і 
ми разом думали тільки 
про питання молоді. 
«Це був унікальний час, 
який дав можливість 
побачити молодь у 
глобальному масштабі. 
Було також цікаво 
почути, чим живе 
українська молодь 
за межами України, 
зокрема греко-
католицька», – сказав 
Предстоятель.

Глава Церкви відзначив, 
що в УГКЦ діє Комісія 
у справах молоді, а 
також у кожній єпархії 
функціонує своя 
молодіжна комісія, в 
якій є окремі люди, 
що відповідають за 
душпастирство молоді.
П р е д с т а в н и к и 
Міністерства попросили 
поділитися даними, 
які Католицька 
Церква випрацювала, 
дискутуючи про потреби 
молоді у світі.

Олександр Ярема, 
заступник міністра 
молоді і спорту, 

який теж був на 
зустріч, відзначив, що 
Міністерство має довгу 
традицію співпраці з 
УГКЦ, починаючи ще з 
початку 1990-х років, 
коли відбувався з’їзд 
«Українська молодь 
– Христові». Також 
Міністерство має 
добру комунікацію з 
Церквою у питанні 
мігрантів, зокрема, 
яким чином заохотити їх 
повертатися в Україну.
На сьогодні 
Міністерство молоді 
і спорту, за словами 
заступника міністра, 
співпрацює з Комісією 
УГКЦ у справах 
молоді, зокрема 
планує долучитися, у 
тому числі фінансово, 
до християнського 
молодіжного фестивалю 
«Вітер надії» і зробити 
його міжконфесійним.

Міністр молоді та спорту 
Ігор Жданов відзначив, 
що Міністерство 
також тримає руку на 
пульсі в дослідженні 
потреб української 
молоді. Зазначив, що 
використовують для 
цього різні соціологічні 
дослідження, спілкуються 
з різноманітними 
м о л о д і ж н и м и 
організаціями. За 
цими дослідженнями, 
українська молодь в усіх 

опитуваннях ставить на 
перше місце інститут 
сім’ї.

Цю думку потвердив 
Б л а ж е н н і ш и й 
Святослав, який з 
приємністю відзначив, 
що на перше місце 
наша українська 
молодь ставить особу, 
а не матеріальні речі. 
«Особові стосунки 
дають певність. Ідеться 
про пошук коханої 
людини, створення сім’ї, 
яка є наступним кроком 
у серйозних стосунках. 
Сім’я, на думку молодих 
українців, є підставою 
певного майбутнього. 
Бо все на світі 
змінюється, усе може 
впасти і зруйнуватися, а 
ось кохана особа тебе 
ніколи не покине. А 
вже тоді разом можна 
будувати матеріальну 
сторону свого життя і 
дбати про все інше».

Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua/
news/ ukrainska_molod_
na_pershe_mіstse_stavit_
s іmyu__glava_ugkts_
zustrіvsya_z_mіnіstrom_
mo l o d і _ t a _ s p o r t u _
ukraini_85656.html
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April 2019 - Êâ³òíÿ 2019

Happy Birthday!

З Днем народження!

April 1: Rev. Deacon Mr. Theophil Staruch
April 7: Rev. Petro Zvarych
April 7: Rev. Deacon Mr. Paul Spotts
April 14: Rev. Taras Svirchuk, C.S.s.R.
April 28: Rev. Ihor Royik

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

Нехай Добрий 
Ãосподь Тримає  Вас у 
Своїй  Опіці та Ùедро 

Благословить Вас. 
Многая Літа!

Congratulations on your 
Anniversary of Priesthood!

Вітаємо з Річницею Священства!

April 7: Rev. Taras Svirchuk, C.S.s.R. (13th Anniv.)
April 10: Rev. Roman Dubitsky (54th Anniversary)
April 10: Rev. Uriy Markewych (54th Anniversary)
April 14: Rev. Volodymyr Klanichka (18th Anniv.)
April 14: Rev. T. Frank Patrylak (57th Anniversary)
April 19: Rev. Evhen Moniuk (27th Anniversary)
April 27: Rev. Wasyl Bunik (26th Anniversary)

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

 Our Lord!  

Нехай Бог Обдарує Багатьма
Благословенними Роками Служіння в

 Ãосподньому Винограднику!


