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Вашінгтон, О.К. – 
Щорічна Служба Божа  
Маршу «За життя» 
відбулася в п’ятницю, 
18 січня, в Українському 
К а т о л и ц ь к о м у 
Крайовому Соборі  
Пресвятої Родини.  
Цього року парафія 
Собору вітала понад 
100 паломників з 
церков: святих Якима 
та Анни в Фронт Рояль, 
р и м о - к а т о л и ц ь к о ї 
церкви св. Михаїла в 
Гастонія; Семінарії св. 
Йосафата в Вашінгтоні, 
Семінарії св. Василія в 
Стемфорді, Візантійської 
Католицької Семінарії 
святих Кирила та 
Методія в Пітсбургу та 
інших зацікавлених осіб. 
Б о ж е с т в е н н у 

Прочани зібралися в Соборі Пресвятої Родини 
на Марш «За життя» 2019 р. 

Єпископ Іван Бура разом з 
Єпископом Павлом Хомницьким 

відправляють Службу Божу.

літургію відправив 
П р е о с в я щ е н н и й 
Владика Іван Бура, 
Є п и с к о п - П ом і ч н и к 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
А р х и є п а р х і ї , 
у співслужінні 
Преосвященного Павла 
Хомницького, ЧСВВ, 
Єпископа Стемфорду, 
Всечесного Роберта 
Гітченса, ректора 
Семінарії св. Йосафата, 
Всечесного Богдана 
Тимчишина, Ректора 
Семінарії св. Василія, 
Всечесного Василя 
Харука, духівника 
Семінарії св. Йосафата, 
та Всечесного Рафаеля 
С т р о н ц і ц ь к о г о . 

Паломники з римо-католицької церкви св. Михаїла, Гастонія, на 
Божественній літургії за пошанування Людського Життя.

(Продовження на ст. 3)

(продовження з попередньої сторінки)



10 ëþòîãî 2019 p.  3

Новини Архієпархії

Наші прочани на проспекті Конституції разом з 
іншими учасниками Маршу.

С е м і н а р и с т и 
служили і співали 
Божественну літургію 
разом з вівтарними 
дружинниками з церкви 
святих Якима та Анни. 
Після Літургії паломники 
приєдналися до Маршу 
і разом з іншими 
учасниками пройшлися 
проспектом Конституції.  
Якщо Марш «За життя»  
ще не став частиною 
вашого активного життя 
в вірі, приєднайтеся до 
нас наступного року, 
щоб продовжити разом 
з нами піднімати голос 
і свідчити про святість 
людського життя за 
тих, які не можуть це 
зробити самі. 

Прочани зібралися в Соборі Пресвятої Родини 
на Марш «За життя» 2019 р. 

Catholic Schools Week

Washington, DC – Catholic Schools Week 2019 
began with two of our parish children, Julianna 
and Alexandra posing with Fr. Robert and Fr. 
Wasyl after the Divine Liturgy on Sunday January 
27.  Their school in Ellicot City, MD, offered any 
students who attended church on Sunday and had 
their picture taken with the priest, a “dress down 
day”.  Children from the Ukrainian Catholic National 
Shrine of the Holy Family attend parochial schools in 
the Archdioceses of Washington, Baltimore, and the 
Diocese of Arlington.

Photo:

Shown (l-r) Fr. Robert Hitchens, Julianna, Alexandra, 
and Fr. Wasyl Kharuk

(продовження з попередньої сторінки)
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Учні Католицької Школи при церкві Успіння в Перт Амбой, 
передали своє послання любові в Картарет, Н.Дж.  

У кінці листопада члени 
парафії св. Марії в 
Картерет перенесли 
надзвичайну втрату,  їхня 
церква постраждала 
від жахливої пожежі. 
Більшість старших учнів 
Католицької Школи  
в Перт Амбой є з 
Картерету.  Студенти 
також знають отця 
Владику, пароха 
церкви св. Марії, бо він 
сповідає їх.

Оскільки трагедія 

відбулася перед святом 
Миколая учні вирішили 
збирати по 5 центів 
для св. Миколая. Вони 
пожертвували також 
свої власні гроші. 
З часом їхні центи 
помножилися!  Класи 
2019, 2020, 2021 р. 
передали от. Іванові 
важку скриньку з 
монетами. За три тижні 
вони назбирали 100 
дол.  Отець Іван в свою 

чергу передав 
ці гроші 
отцеві Владиці 
в Різдвяний 
день. Учні 
сподіваються 
що от. 
Владика зміг 
вжити їх на те, 
що підносить 
дух  його 
парафіяльної 
родини. 
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Різдвяний час є дуже особливий для парафії в 
Гіллсайд, Н.Дж.

 

Гілсайд, Н.Дж. – 
2 грудня 2018  св. 
Миколай відвідав 
українську католицьку 
парафію Непорочного 
Зачаття в Гілсайд. Він 
був приємно вражений 
всіма дітьми і чудовою 

програмою на його 
честь українською та 
англійською мовами. 

Всечесний от. Василь 
Владика Адміністратор 
Парафії, провадив 
молитвою та колядою.  

Св. Миколай також 
попросив усіх молитися 
за от. Василя Владику 
і парафіян церкви св. 
Марії в Картерет, які 
переживають велику 
втрату – знищення 
вогнем їхньої церкви. 

У середу, 26 грудня 
2018 р., група парафіян 
з церкви в Гілсайд, 
Н.Дж., колядувала 
українською та 
англійською мовами для 
сестер та духовенства 
на емеритурі в McAuley 
Hall   в Watchung,  а 
пізніше для родин 
парафіян.  Цього року 
з ними колядувала 
дворічна дівчинка, чим 
принесла всім багато 
радості.

Additional photos 
can be found on 
the parish website 
w w w . b y z c a t h . o r g /
ImmaculateConception 
and its Facebook page.
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Катедральний хор передав заколядованих  
1,395 дол. Катедрі 

Марія Федорів, Президент катедрального хору, разом з кількома 
хористами, передає от. Романові Пітулі заколядовані під час Різдвяних 
свят 2018 р. гроші.

Фото: Хор колядує для от. Григорія Масляка.
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Посол України в США Валерій Чалий 
взяв участь в  урочистостях з нагоди відзначення 

Дня Соборності України

20 січня 2019 p. 
-  Посол України в 
США Валерій Чалий з 
дружиною Людмилою 
Мазукою взяли участь 
в урочистостях з 
нагоди відзначення 
Дня Соборності 
України, організованих 
українською громадою 
Філадельфії.

У рамках заходів на 
території українського 
цвинтаря Святої Марії у 
передмісті Філадельфії 
відбулась офіційна 

церемонія покладання 
квітів до могили одного 
з творців Акта Злуки – 
Державного секретаря 
ЗУНР Лонгина 
Цегельського та 
монументу невідомому 
воїну УНР.

А п о с т о л ь с ь к и й 
А д м і н і с т р а т о р 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії Української 
Католицької Церкви 
США Андрій Рабій 
та священнослужителі 
українських церков 

м . Ф і л а д е л ь ф і я 
відправили панахиду.

В ході церемонії з 
короткими вітальними 
словами до присутніх 
звернулися Посол 
України в США 
Валерій Чалий, Голова 
Ф і ла де л ьф і й с ь ко г о 
осередку Українського 
конгресового комітету 
Америки Євген Луців та 
представниця родини 
Цегельських Марія Квіт 
Флин.

Після церемонії Посол 
з дружиною відвідали 
Український освітньо-
культурний центр 
(м.Дженкінтаун), де 
відбувся святковий 
концерт і прийняття.

Звертаючись до 
учасників заходу, 
Валерій Чалий 
підкреслив важливість 
та актуальність 
ідеї соборності для 
сучасних поколінь 

Владика Андрій, отець Ярослав Курпель, отець Роман Пітула та отець-протоієрей 
Тарас Науменко відправили Панахиду на могилі Невідомому бійцеві на цвинтарі 

св. Марії у Факс Чейс. 

(Продовження на ст. 8)
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українців та наголосив 
на необхідності 
консолідації зусиль 
усього українства з 
метою перемоги над 
агресором, подальшої 
розбудови української 
державності та 
зміцнення позицій 
України на міжнародній 
арені.

Наприкінці свого виступу 
Посол України в США 
вручив подарунки для 
Українського освітньо-
культурного центру, 
«Нашої рідної школи», 
а також державні 
нагороди та відзнаки 
активістам громади.

Святкування закінчилися 
урочистим прийняттям, 
під час якого Валерій 
Чалий та Людмила 
Мазука поспілкувалися 

Посол України в США Валерій Чалий 
взяв участь в  урочистостях з нагоди відзначення 

Дня Соборності України

з лідерами та членами 
українських громадських 
організацій.

h t tps ://usa.mfa .gov .
ua/ua/press-center/
news/70170 -po so l -
ukrajini-v-ssha-valerij-

chalij-vzyav-uchasty-v-
urochistostyah-z-nagodi-
vidznachennya-dnya-
sobornosti-ukrajini

Панахидa

Хор Прометей 

(продовження з попередньої сторінки)
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ВІДЗНАЧЕННЯ П’ЯТОЇ РІЧНИЦІ ЖЕРТВ 
„НЕБЕСНОЇ СОТНІ” МАЙДАНУ, БОРЦІВ ЗА ВОЛЮ 

ПІД ЧАС РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТИ УКРАЇНИ
 

Українська Kатолицька 
Kатедра Непорочного Зачаття 
та Український Конґресовий 
Комітет Америки (УККА), Відділ 
у Філядельфії,запрошують всю 
українську громаду на відзначення 
п’ятої річниці жертв „Небесної 
Сотні” Майдану – борців за 
волю під час Революції Гідности 
України.
 
Урочиста Поминальна Служба та 
Пропам’ятний Концерт відбудуться 
у неділю, 24-го лютого, о год. 2.00 
по пол., в УкраїнськійKатолицькій 
Kатедрі Непорочного Зачаття, 
830 N. Franklin St., Philadelphia, 
PA 19123.
 
Виступaтимуть: Камерний Хор 
„Акколада”; Чоловічий Хор 
„Прометей”; співачки Юлія 
Ступень та Софія Пітула; та 
скрипальки Юліяна Фартачук 
і Маріанна Клінґенсмит, у 
супроводі Любови Щуйко на 
фортепіяні.
 
Прийдім всі щоб згадати, 
поклонитися і помолитися...

Вже не в тіні і майже на сонці...
(присвячується 5-ій річниці “Небесної Сотні” та Євромайдану)
У сьомій главі 
трактату “Держава”, 
д р е в н ь о г р е ц ь к и й 
філософ Платон 
порівнює життя людини у 
світі до образу в’язня у 
печері. Він пише, “Люди 
немов перебувають у 
підземному житлі на 

зразок печери, вздовж 
якої тягнеться широкий 
просвіток. З малих років 
у них на ногах і на шиї 
окови, так що вони не 
можуть рушити з місця, 
і бачать лише те, що 
прямо перед очима, ніхто 
з них не може повернути 

голову через ці окови. 
Люди звернені спиною 
до світла вогню, що 
горить далеко у вишині, 
а між вогнем і в’язнями 
проходить верхня 
дорога, огорожена 
невисокою стіною 
немов ширмою, за якою 

фокусники поміщають 
своїх помічників, коли 
поверх ширми показують 
ляльок. ... Коли з кого-
небудь із них знімуть 
окови, змусять його 
раптом підвестися, 

(Продовження на ст. 10)
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Вже не в тіні і майже на сонці...

повернути шию, 
пройтися, глянути нагору 
– убік світла, йому буде 
болісно виконувати все 
це, він не в змозі буде 
дивитися при яскравому 
сяйві на ті речі, тінь від 
яких він бачив раніше. 
І як ти думаєш, що він 
скаже коли почнуть 
говорити, що раніше він 
бачив дрібниці, а тепер, 
наблизившись до буття 
й звернувшись до більш 
справжнього, міг би мати 
правильний погляд?”

18-20 лютого цього 
року відзначаємо 5-у 
річницю найсумніших 
і найтрагічніших днів 
Євромайдану у Києві. У 
ці дні спецрозділ “Беркут” 
та внутрішні війська за 
наказом тодішнього 
президента Януковича 
хотіли розігнати мирний 
протест і в результаті 
107 громадян були 
вбиті і сотні раненими. 
Цей протест був дійсно 
протестом проти того, 
що ми не хотіли більше 
дивитися на тіні – на 
примарні обіцянки 
якогось “кращого” 
життя, яке за нас мали 
вибрати. У їхніх умах, 

(продовження з попередньої сторінки)

ми мали залишатися 
тими в’язнями, які 
слухняно і смиренно все 
б сприймали. Але вони 
прорахувалися з тим, що 
в українського народу 
завжди була і буде 
волелюбність і ми готові 
завжди обстоювати її 
навіть ціною власного 
життя. Ми не любимо 
дивитися на марева 
і заспокоювати себе 
чуючи лестиві слова. Ми 
знаємо у якій державі 
ми хочемо жити і ніхто, 
абсолютно ніхто, не 
може нам вказати по 
іншому. Ми хотіли і 
хочемо жити в державі, 
де гідність кожної людини 
цінується однаковою і 
де може зреалізувати 
повністю всі дари й 
таланти надані Господом 
Богом. Ми хотіли і 
хочемо жити у державі, 
яка турбується про її 
громадян і забезпечує 
всі її права. Ми хотіли 
і хочемо жити вільними, 
об’єднаними єдиною 
думкою і бажанням 
– мати нашу Україну 
сильною, достатньою та 
квітучою.

Те, що відбулося 18-

20 лютого 2014 року у 
Києві, не мало статися 
взагалі. Ці темні сили, 
які думали що розігнати 
п р о т е с т у в а л ь н и к і в 
буде достатньо і все 
повернеться як було, 
глибоко помилялися! 
Наш народ вже зняв 
окови, розвернувся і 
почав дивитися туди 
звідки сонце світить 
– світло надії, світло 
квітучого майбутнього. 
І можливо, спочатку 
світло разило очі і не все 
було чітко видно, але 
наш народ продовжив і 
продовжує ходу саме до 
світла...  Бажання бути у 
світлі не применшується, 
а лише збільшується. 
Воно і не дивно, бо 
людина яка знає смак 
свободи і волі, ніколи її 
не хоче загубити.

В наші дні можемо 
часто чути як з високих 
трибун говорять і на 
шпальтах газет пишуть 
про присягання політиків 
і відомих людей у любові 
до України і про те, що 
вони готові пожертвувати 
задля добра України. З 
одного боку це добре. 

Але, з другого боку, 
треба більше показувати 
ділом і важкою працею, 
а не тільки словом, 
наскільки вони і ми 
любимо Україну. 
Славний американський 
президент Джон Ф. 
Кенеді казав, “не питай 
що країна може зробити 
для мене, а питай що я 
можу зробити для своєї 
країни”. То що ж ми готові 
зробити для України, 
своєї батьківщини? 
107 громадян України, 
наша “Небесна Сотня”, 
віддали своє життя задля 
кращої України. Без 
сумніву, вони любили її, 
палко, гаряче і завзято. 
Якщо вони не любили 
Україну, свої родини 
та співгромадян, вони 
не були б не були на 
барикадах, мужньо 
дивилися смерті в очі.  
Вони це все перейшли 
з величезною вірою 
в Господа Бога, 
неймовірною та сильною 
надією що Бог з ними, з 
нами усіма, і все буде 
добре.

(Продовження на ст. 11)
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Два Диякони Провадитимуть Дияконську Програму

отець-диякон 
Макар

отець-диякон 
Спатс

Ліга українців католиків оголосила
 переможця нагороди серед

 католицьких початкових шкіл
 

У 2018 р. одержувачем нагороди с. Івани Паскевич, ССНДМ, - 
Шкільного дарчого фонду,  стала католицька школа при церкві 
Успення в Перт Амбой, на вшанування успіхів учня восьмого класу 
Натанієля Переза.  Ця фінансова нагорода фонду присуджується 
щорічно вибраній Митрополичій початковій школі за визначні 
заслуги й відзначення директором школи чи парохом когось з учнів.

Напевне пригадували 
слова нашого Кобзаря не 
раз у той час,
Свою Україну любіть.
Любіть її… во врем'я люте,
В остатню, тяжкую мінуту
За неї Господа моліть.
Розкуйтеся, братайтеся!
У чужому краю
Не шукайте,
не питайте Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля.
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра…
            (Т.Г. Шевченко)

Вже не в тіні і майже на сонці...
(продовження з попередньої сторінки)

Сьогодні немає серед нас 
Павла Мазуренка, Юрія 
Вербицького, Михайла 
Жизнєвського, Сергія 
Нігояна та ще 103 героїв, 
які мужньо пожертвували 
найцінніше – своє життя 
задля України і всіх нас. 
Вони віддали, щоби ми 
жили, вийшли на світло 
і йшли за світлом. Їхня 
жертва не буде ніколи 
забутою. Як пам’ятку 
про жертву “Небесної 
Сотні”, ми маємо 
обов’язок закінчити 
справу Майдану і вийти 
остаточно з темряви 

брехні та ілюзій, щоби 
не було соромно нам 
перед ними.

Господь Бог нам 
допоможе вийти і бути у 
світлі.  Саме у Господі, 
ми пізнаємо правду і 
перебуваємо у світлі, “Я 
– світло світу” (Іван 8:52). 
І нам сьогодні як ніколи 
потрібно Христового, 
щоби не вернутися у 
темряву і мати силу 
робити діла світла. Як 
святий Павло пише, “Ви 
бо були колись темрявою, 
тепер же ви світло в 

Господі, поводьтеся, 
як діти світла, бо плід 
світла знаходиться 
в кожній добрості, і 
праведності, і правді” 
(Ефесян 5:8-9).

І прийми, Господи, 
душі “Небесної Сотні” 
і дай їм вічний упокій! 
Вічная пам’ять!
 
+Андрій Рабій
А п о с т о л ь с ь к и й 
Адміністратор для 
Ф і л а д е л ьф і й с ь к о ї 
Архиєпархії

Владика Андрій призначив двох дияконів - отця-диякона 
Павла Макара, старшого, та отця-диякона Павла 
Спатс, спів-головами Дияконської програми в нашій 
Архиєпархії від нині, 4 лютого. Якщо Ви хочете бути 
дияконом, просимо наразі звертатися до канцелярії. 
Скоро ми надамо їхню контактну інформацію.

Також, ми дякуємо протоієрею Іванові Філдс за його 
служіння головою Дияконської програми.
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Mother Maria Kelly, MSMG, Sr. 
Yosaphata, MSMG, LUC National Board 

President Marion C. Hrubec

Sr. Kathleen Hutsko, Provincial Superior, 
SSMI, Sr. Sofronia Danyluk, SSMI, LUC 
National Board President Marion C. Hrubec

Rev. Marijan Procyk, Spiritual Director, 
LUC,Sr. Ann Laszok, OSBM, LUC National 

Board Treasurer Elaine Nowadly 

Переможці щорічної
 нагороди від ЛУК

Метою нагороди Burse Awards є підтримка 
духовних осіб, які поглиблюють свою освіту. 
Нагородженими за 2018 р. є: Богдан Василів, 
Тарас Пащак, сестра Анна Лашок, ЧСВВ, 
Мартин Дагі, сестра Софронія Данлюк, ССНДМ, 
сестра Теодора Копин, ЧСВВ, сестра Йосафата 
Літвенчук, СМПБМ,  та брат Петро П'ясецький.

Bishop Rabiy accepting the award 
for Bohdan Vasyliv. 



10 ëþòîãî 2019 p.  13

Новини Архієпархії

Великопосні реколекції ЛУК 2019 р.

Впродовж останніх 40-а 
років Ліга Українців 
Католиків Америки 
спонсорувала і 
проводила свої щорічні 
Великопосні реколекції 
в Словтсбургу на Віллі 
св. Марії тиждень перед 
Вербною Неділею.
 
Цього року ЛУК проведе 
свої останні реколекції 
на Віллі, оскільки 
Сестри продають її, 
щоб забезпечити опіку 
над старшими сестрами 

і продовжити своє 
служіння в майбутньому.

Великопосні реколекції 
заплановані на 5, 
6, 7 квітня 2019 р. 
і розпочнуться в 
п’ятницю ввечері о 
7:30. Також учасники 
будуть мати змогу взяти 
участь у вшануванні 
100-ліття упокоєння в 
Бозі Сестри Йосафати 
Гордашевської, сестри-
засновниці Сестер 
Служебниць.

Слідкуйте за подальшою 
інформацією.

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

This year celebrating our 
Retreats at St. Mary’s 
Villa, Archpriest Daniel 
Troyan, Spiritual Director, 
Pope St John Paul II, 
Lehigh Valley Council, 
has accepted the position 
of Retreat Director.  At 
this time, we do not have 
a final theme, however, 
there will be additional 
publicity in the Eparchial 
papers and media. 

Photo at right: Having fun visiting the “Treasury 
of Faith Museum” in Philadelphia at the lower 
level of the Cathedral.
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(continued on next page)

Archeparchy Fundraises to Help Others

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

In the last 18 months 
our Archeparchy has 
completed a number 
of fundraisers for 
charitable purposes and 
institutions in Ukraine 
and in the United States. 
We helped Caritas-Lviv 
(youth center for children 
with disabilities, and 
more), Caritas-Dubno (to 
renovate a youth center); 
to help victims of floods 
in the north eastern 
part of Pennsylvania, 
47 parishes (out of 65) 
held Christmas social 
projects in November-
December to help local 
communities. 

I will publish complete 
reports on each project 
very soon and I will share 
with you. I thank once 
again everyone who 
made donations, said a 
prayer and a kind word. 

You made a difference! 
You changed someone's 
life! May God bless you!

Now I present a new 
project that we all 
can get around - an 
orphanage of 34 children 
with disabilities or 
abandoned, which is run 
by the Sisters Servants 
of the Lord and Our 
Lady of Matara, an 
international Catholic 
order of women that has 
monasteries in western 
and eastern Ukraine, 
very active and vibrant to 
bring Christ to those who 
need it most. The Sisters 
depend on our kindness 
and generosity to keep 
their ministry going. 

Here is their story:

Orphanage of St. 
Nicholas Mercy Town 

in Krykhivtsi, Ivano-
Frankivsk by Sisters 
Servants of the Lord and 
the Virgin of Matara

“St. Nicholas Mercy 
Town” was founded 
in Ivano-Frankivsk in 
2004 by the Religious 
Institute of “Servants of 
the Lord and the Virgin 
of Matara” (the women's 
branch of the Incarnate 
Word Religious Family) 
with the purpose to take 
care of the people in 
need, those who are 
discarded by the society 
and have no place to 
live and nobody to get 
support from. 

In 2002, at the beginning 
of our foundation in 
Ivano-Frankivsk, Ukraine, 
we did not even planned 
to start a house of mercy. 
But God planned for us 

when one day a man 
together with a pregnant 
16-year old girl knocked 
at the door of our convent 
in Ivano-Frankivsk and 
said: “Please, help Iryna 
(it was her name) to give 
birth to her baby. She 
is an orphan and has 
no home where to go”. 
And we answered “Yes”. 
So, Iryna started to stay 
with us. Several months 
later her friend Olga, 
from the same state 
boarding house and also 
pregnant, appeared and 
knocked on our door 
asking for help. And we 
again said, “yes”. And 
yet a few months later, 
our neighbor, a 5-year 
old girl Katia, came up 
to us and asked to stay 
with us as her mom was 
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Archeparchy Fundraises to Help Others
(continued from previous page)

a drunkard and a drug 
addict. And Katia also 
stayed with us... 

Then, we realized that 
God wanted something 
more from us – to 
help these people in 
a better way. In 2004, 
with the help of one 
American benefactor, 
we purchased a house 
and designated it for the 
people who were in need 
and called it St. Nicholas 
House of Mercy. At that 
time, there were nearly 
70 people in the House 
(single mothers and 
their children, orphans, 
street children, elderly 
women and 4 Sisters 
who organized and ran 
the house). It was like 
in a Ukrainian fairy tale 
“Rukavychka” (‘A Glove’) 
where there were many 
characters in a tight small 
place. Nevertheless, we 
all were very happy to 
help the people.

Nowadays all the 
members of St. Nicholas 
Mercy Town are divided 
into three groups:

1. Single mothers with 
their kids in Horokholyna, 
Ivano-Frankivsk Region;

2. Elderly women in 
Ternopil;

3. Orphans and Children 

from problematic families 
who live in our house 
in Krykhivtsi (Ivano-
Frankivsk).

In Krykhivtsi, we have 
34 children now. The 
youngest is 2 year old 
and the oldest is 18 year 
old. During these years 
we had more than 150 
children. They live with 
us with the permission of 
the state or their parents 
(if they have them) that 
usually have serious 
problems with alcohol or 
drugs or really disastrous 
economic situation and, 
consequently, cannot 
give their children 
a decent life and 
education. We do not 
take legal rights from the 
parents hoping for their 
conversion. In fact, we 
have had two mothers 
that gave up drinking 
in order to save their 
children; staying with us 
is a chance for them). 
Twelve of our children 
are little kids. For them, 
we have something like 
kindergarten, where they 
can stay during the day. 
Others are students at 
a local school. Sisters 
are in charge of the 
orphanage: they take 
care of the little kids, 
do homework with the 
older ones, teach them 
prayers, watch their 
behavior, organize 

their cultural, sport and 
healthy recreation, etc.

If you would like 
to donate for the 
orphanage, single 
mothers with 
children or elderly 
women house, your 
contribution will be 
appreciated very 
much by the Sisters. 
You may write your 
check to: Orphans in 
Ukraine (for orphanage) 
or Special Needs in 
Ukraine (single mothers 
with children or elderly 

women), and mail it to 
our chancery address: 

Archbishop’s Chancery 
810 North Franklin Street
Philadelphia PA 19123 

You will receive a formal 
Thank you letter and a 
receipt, which can be 
used for tax-exempt 
purposes. 

Thank you! May God 
bless you!

Bishop Andriy Rabiy

Sisters Servants of the Lord and the 
Virgin of Matara



Життя в українській католицькій школі св. Миколая в
 Пасейку, Н. Дж., в січні

Тиждень 
католицьких шкіл

Під час тижня 
католицьких шкіл учні 
раділи тематичним дням, 
як от «Дню піжами» 
та «Дню забави».  
Їм сподобалася 
презентація на 
планетах.  Мали учні 
й «Шоу талантів».  
Відбувся також ярмарок 
шкільних книжок. На 
завершення тижня 
католицьких шкіл 

Планети

Тиждень католицьких шкіл

Новини Архієпархії
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була відслужена 
Божественна літургія, 
а опісля відбувся вечір 
сімейного фільму. 

Життя в українській католицькій школі св. Миколая в
 Пасейку, Н. Дж., в січні 

Presentation to Grade 8 on 
the Dangers of Drugs and 
Alcohol

This month, Lt. Ralph Danna from 
Passaic Police Department, came 
to our school and presented 
some of the dangers of drugs 
and alcohol in a middle /high 
school environment to our 8th 
grade during science class. This 
presentation included the causes 
and effects of using drugs and 
alcohol, binge drinking, peer 
pressure, etc. The Students 
had the opportunity to use 
“Impairment Goggles”.

Visit from Fr. Andriy with 
Holy Water
When a Priest comes to bless 
the house, he doesn’t bless 
only the walls, but he blesses 
the Family. What a blessing 
to be a Catholic School and 
be blessed by Fr. Andriy 
Dudkevych during school hours 
for the occasion of Theophany.

For more pictures, please 
visit our website www.
stnicholaschool.com.

“Impairment Goggles”

Blessing St. Nicholas School for Feast of Theophany

Книга

Новини Архієпархії
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METROPOLITAN ARCHEPARCHY OF PHILADELPHIA 

Ukrainian Catholic 
810 North Franklin Street 

Philadelphia, Pennsylvania 19123-2005 
Phone (215) 627-0143 Fax (215) 627-0377 

vicargeneral@ukrcap.org 
     

No.  38/2019 CH                                                                                               Most Reverend Andriy Rabiy  
This Number Should be Prefixed to Your Reply                Apostolic Administrator 

 
January 22, 2019 

 

In celebration of National Catholic Schools Week and to continue to support the fine work being done in 
our schools, we are happy to announce the creation of the Ukrainian Catholic School Scholarship Fund. 
This fund will provide three annual scholarships to three students at each of our parochial elementary 
schools.  

Can we count on your participation to make this a reality?  We will be offering one of three ways to 
support this fundraising event for the Scholarship Fund.   

(1) Raffle – planned for spring 2019.  Tickets are $10.00 each with a minimum of 2,500 tickets to be sold.  
Cash prize winnings:  1st place $5,000.00, 2nd place $3,000.00 and 3rd place $2,000.00.   

(2)  Donations can be made by local businesses, organizations or individuals   

(3)  Sponsor a Student in any of our three schools through local businesses, organizations or individuals 

Tuition costs and fees, salaries, insurance, building maintenance, heat, water, education materials, etc. 
are on the rise.   Current tuition costs for St. Nicholas School in Minersville is $2,750.00; at St. Nicholas 
School in Passaic is $3,450.00 and at Assumption School in Perth Amboy is $3,800.00.  

Our goal is to collect $30,000.00 which will cover scholarships for three students at each of our three 
schools for a total of nine scholarships.  

Many students have benefited from the education our schools have provided them.  Not only in these 
three schools but also from schools who have unfortunately had to close over the years such as 
Immaculate Conception Cathedral School, St. Josaphat School and St. Nicholas School in Philadelphia, 
Holy Ghost School in Chester, St. John the Baptist School in Northampton, Transfiguration School in 
Shamokin, SS. Cyril & Methodius School in Olyphant, SS. Peter & Paul School in Wilkes-Barre, and St. 
John the Baptist School in Newark.   It is fitting to keep the legacy of what our schools have 
accomplished and promote the good works they are currently doing. We must remember the words of 
this year’s National Schools Week theme, “Learn, Serve, Lead and Succeed”.   

For additional scholarship and sponsorship information, contact the individual schools or Archeparchy 
directly as listed.  
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Ukrainian Catholic School Scholarship Fund

Rev. Andriy Dudkevych      Rev. Paul Makar 
St. Nicholas Ukrainian School    St. Nicholas Ukrainian School 
223 President Street     515 N. Front Street 
Passaic, NJ  07055      Minersville, PA  17954 
973-779-0249   e-mail:  snucs.news@gmail.com  (570) 544-2800    e-mail:  SNSoffice@ptd.net 
 
Rev. Ivan Turyk      Bishop Andriy Rabiy 
Assumption Catholic School    Ukrainian Catholic Archeparchy 
380 Meredith Street     810 N. Franklin Street 
Perth Amboy, NJ  08861     Philadelphia, PA  19123 
(732) 826-8721       (215) 627-0143 
e-mail: ACSoffice@assumptioncatholicschool.net ukrmet@ukrcap.org  
 

PLEASE MAKE ALL CHECKS PAYABLE TO:  UKRAINIAN CATHOLIC SCHOLARSHIP FUND 
Mail to:  Ukrainian Catholic Archeparchy    810 N. Franklin Street    Philadelphia, PA  19123 

 
With this raffle and your generous donations, we hope to keep our schools strong and vibrant so our 
students, and those who come after them, may benefit from an education in the Ukrainian Catholic 
Church. We invite you to participate in this very important endeavor.  Consider participating in the raffle 
and or sponsoring a student in any of the three schools we have.  Complete details will be forthcoming 
shortly.  You can make a difference in a child’s life and support our schools at the same time.   
 
     Respectfully, yours in Christ! 
  

                
+Andriy Rabiy        +John Bura 
Apostolic Administrator for the      Auxiliary Bishop 
Archeparchy of Philadelphia 
 
January 2019 
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Філадельфія поминає  Зенона Мазуркевича

26 жовтня у Філадельфії 
упокоївся в Бозі 
відомий американський 
архітектор українського 
походження Зенон 
Мазуркевич.

Серед багатьох його 
відомих будівельних 
проектів є українська 
католицька церква св. 
Обручника Йосифа 
в Чікаго.  Журнал 
« А р х і т е к т у р н и й 
дайджест» назвав її 
«Своєрідним Чиказьким 
об’єктом».

Церква св. Йосифа в Чікаго

правозахисниця й 
громадський діяч, діти 
та онуки. 
Похорон бл. п. Зенона 
Мазуркевича відбувся 
10-го листопада 2018 
р. у Чікаго, в українській 
католицькій церкві св. 
Обручника Йосифа, 
яку він спроектував. 

22 грудня 2018 р. понад 
150 осіб прийшли на 
Поминальну Службу 
Божу в українській 
католицькій Катедрі 
Непорочного Зачаття 
в Філадельфії, щоб 
разом з родиною 
покійного вшанувати 
пам’ять непересічного 
Архітектора Зенона 
Мазуркевича.   

За матеріалами  
https://www.muzykafh.
com/obituary/zenon-
mazurkevich

Церква св. Йосифа має 
13 бань, найвища з 
яких репрезентує Ісуса 
Христа, інші дванадцять 
– Апостолів. Чотири з 
них дещо вищі за інші – 
це Євангелисти Матей, 
Марко, Лука та Йоан. 
Будівля поділена на три 
рівні, що символізують 
Пресвяту Трійцю. 75 % 
будівлі сконструйовано 
зі скла, тому інтер’єр 
церкви залитий 
сонячним світлом.  
Діамантово блакитні 
округлі стіни оточують 
орнаментовану золоту 
люстру, що звисає зі 
стелі й репрезентує 
Христа – «Світло світу». 
Три четверті будівлі 
складається з 
вигнутих вікон. Це був  
найбільший на той час 
в Америці проект з 
дутого скла. 

Іншими проектами 

Зенона Мазуркевича 
були: українська 
католицька церква св. 
Михаїла в Балтиморі, 
Василіянський монастир 
в Глен Ков, Н.Й.,  
Каплиця в Академії 
святого Василія на 
Факс Чейз.

Сам архітектор якось 
зазначив, що будувати 
– означає кидати 
виклик гравітації.  «Я 
старався робити свої 
проекти якнайлегшими.  
Мені здавалося, що 
наші будівлі мають 
бути витонченими, 
п о в і т р я н и м и ,  
кружляючими в піруеті 
конструкціями, які 
надихають кожного, хто 
проходить повз них».  
У пана Зенона 
залишилися скорботна 
дружина, Уляна 
Мазуркевич (з дому 
Балух) – відома 

22 грудня 2018 р. понад 150 осіб 
прийшли на Поминальну Службу Божу 
в українській католицькій Катедрі 
Непорочного Зачаття в Філадельфії. 

(фото: Stephen Fartuszok )

Зенон Мазуркевич
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Філядельфія вшанувала пам’ять Зенона Мазуркевича
Похоронні відправи 
архітекта Зенона 
Мазуркевича відбулися у 
Чікаго 9 і 10 листопада. 
У маєстатичній церкві св. 
Йосифа Обручника з 13-
ма куполами і трьома 
внутрішніми ярусами 
лежали серед цього 
величного храму тлінні 
останки його творця,  
який створив його  з 
найпростіших складників 
– скла, цементу і металу, 
вдихнувши в них життя 
і сонце, які  зробили 
храм просторим і живим 
сакральним шедевром 
української модерної 
архітектури. Його проєкт 
здобув перевагу серед 
32 представлених плянів 
храму.  Тут лежав творець 
який надихнув його красою 
і життям –  перед тим 
ніж його перевезли на 
цвинтар св. Миколая. Цей 
момент схопив прекрасно 
Владика Епархії св. 
Володимира у Парижі – 
єпископ Франції, Бельгії, 
Нідерляндів, Люксембургу 
Преосвященний Борис 
Гудзяк у листі співчуття 
дружині Покійного,  Уляні: 
«Яка сила і символізм 
у тому що останнім 
земним прихистком для 
тіла Спочилого, стала 
задумана ним церква св. 
Йосифа Обручника. У 
ній творця-людину через 
молитву передали в обійми 
Бога-Творця, від Якого він 
черпав натхнення і Якому 
довіряв себе провадити».

Американська преса  
спом’янула Архітекта 
довгими статтями – 
зокрема «Philadelphia 
Inquirer» і чікагівська газета 

«Chicago Sun Times». 
Журналіст останної 
був так захоплений 
красою і оригінальністю 
збудованого храму, що 
вже на початку статті 
заявив, що краса церкви 
є такою, що серце 
перестає битися. Владика 
чікагівської епархії св. 
Миколая, Преосвященний 
Бенедикт наголосив у 
своєму листі співчуття 
пані Уляні про талант 
Зенона і його творива 
та пише, що церква 
служила орієнтиром для 
пілотів і сьогодні стала 
туристичним центром для 
численних відвідувачів 
і досі була «найбільш 
збереженою таємницею 
Чікага». Зенон вважав, що 
його будівлі повинні були 
бути делікатні і просторі, 
і натхненням для кожного 
відвідувача.  

Чергове прощання і 
вшанування покійного 
Архітекта Зенона відбулося 
у Філядельфії 22 грудня 
2018 року у величавому 
митрополичому соборі 
Непорочного Зачаття. На 
пропам’ятну заупокійну 
Службу Божу і панахиду 
прибуло понад 150 осіб. 
Святу Літургію відправив 
Ректор митрополичої 
катедри о. Роман Пітула, 
а панахиду відспівали о. 
Роман Пітула в асисті о. 
митрофорного протоієрея  
Богдана Жоби від 
Української Православної 
Церкви, яка вже біля року 
перейшла під власть УПЦ 
КП патріярха Філарета.  
На ці поминки, які відбулися 
у катедральній залі,  
прибули представники 

родини Зенона з Торонта,  
знайомі та приятелі та 
звеличники небуденного 
таланту св. п. Архітекта. 
Ведучий поминальним 
обідом був Роман 
Петик – кузин покійного. 
Молитву перепровадив 
о. Парох Роман Пітула. 
Довше слово про 
Покійного виголосив 
кол. ред. «Америки» 
- Осип Рожка,  який  
накреслив біографічну 
канву покійного та його 
архітектурні здобутки – 
зокрема найбільш відомі 
американські проєкти 
так і українські. Редактор 
зацитував кілька уривків 
про красу української 
архітектури очима 
покійного Зенона з його 
статті «Зрештою чия це 
Церква?» в якій  обстоює 
принципи історичних 
національно-релігійних 
вартостей українських 
церков, які мають 
унікальну европейську і 
світову вартість.  Ще за 
життя автор вихвалював 
оригінальність лемківських і 
закарпатських українських 
церков. Однак, у своїх 
проєктах не цурався 
с упермодерн і с тичних  
структур з українськими 
елементами, що нажаль 
не всі інфраструктури 
українських  міст могли 
прийняти. 

Присутні заслухали 
спогад двоюрідного 
брата Ореста Келебая  
переданого з Торонта,  в 
якому він розповідає своє 
враження про динамічну 
особистість св. п. Зенона. 
Андрій Чорнодольський 
з Балтимору розповів 

про будову п’ятибанної 
церкви св. Архистратига 
Михаїла за проєктом 
Зенона Мазуркевича, 
яка була викликала 
велике зацікавлення 
американської преси та 
є осередком туристичних 
відвідин багатьох осіб з 
далеких місцевостей. 
 
Шкільна товаришка 
покійного д-р Рената Голод 
розповіла деякі веселі 
моменти з студентського 
життя у Торонто, Канада.

В часі пропам’ятного обіду 
сопрано  Ліса Оприск 
виконала популярно-
народні пісні «Два 
Кольори» і «Червону Руту».

Тарас Юрчак, Любомир 
Конрад та Олесь Держко 
подали деякі моменти зі 
своїх спогадів із св. Пам. 
Зеноном. 
  
Дружина Зенона 
Мазуркевича, Уляна, та син 
Доріян дякували присутнім 
за прибуття і за шанобливе 
вшанування  Свого Мужа і 
Батька. Ця зустріч виявила 
велике прив’язання 
філядельфійської громади 
до Зенона Мазуркевича, 
який багато років свого 
таланту присвятив 
проєктуванні торговельних 
і промислових об’єктів, 
а пізніше «повернувся 
до своєї спадщини». Він 
вважав, що як українець він 
діє на високо емоційному 
рівні, і він хотів вкладати 
емоцію у будинки, які він 
проєктував. Вічна Йому 
Пам’ять!

Осип Рожка
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спільнота вірних: «Ми бо храм Бога живого, як сам Бог сказав був: “Я 
поселюся в них, і (посеред них) буду ходити. Буду їхнім Богом, вони 
ж будуть моїм народом”» (2 кр. 6, 16). Місце, де спільнота церкви 
«на спомин» Христа (пор. Лк. 22, 19) збирається для «ламання хліба» 
(ді. 2, 42) – служіння Євхаристії, є християнським храмом.

582 Спочатку християни збиралися на молитву й ламання хліба по домах, 
а в часи переслідувань – на місцях поховань мучеників, де згодом по-
чали споруджувати храмові будівлі. на відміну від поганських храмів, 
де не було місця для людей, християнські храми будували як місце 
зібрання спільноти: спільнота, яка є «храмом Бога живого», освячує 
будівлю, а не будівля спільноту.

583 Українська назва «храм» походить від слова «хороми», що вказує на 
велич і красу «дому Божого». Християнський храм називаємо також 
«церквою», від грецького киріаке, що означає «Господня», присвяче-
на Богові будівля. назва храму «собор» вказує на зібрання церковної 
спільноти на чолі з єпископом.

584 купол храму символізує небо, а поєднання купола й нави (з грецької 
корабель) є образом поєднання Христа-Голови і церкви – Його тіла, 
а також поєднання у Христовому воплоченні «неба» і «землі». Укра-
їнські храми будують переважно з одним, трьома чи п’ятьма купола-
ми. один купол символізує єдиного Бога, три – Пресвяту тройцю, а 
п’ять – Христа і чотирьох євангелистів.

585 Поділ храму на притвор, храм вірних і святилище показує нам спря-
мування церкви до повноти царства. до храму входимо через при-
твор, який символізує перехід від щоденних турбот світу цього до 
«єдиного потрібного» (пор. Лк. 10, 42) – царства Божого. Притвор – 
місце, де оглашенні й каяники перебували під час Літургії вірних; у 
притворі також розпочинаються чини Хрещення та Вінчання, а також 
здійснюються інші богослужіння.

586 Храм вірних є образом повноти церкви: спільнота збирається до-
вкола Христа, свого Голови, зображеного в центрі купола. на стінах 
храму розміщені численні ікони святих, які являють сопричастя 
земної церкви і церкви небесної. Посередині храму вірних на столі 
(тетраподі) з хрестом і свічками міститься храмова ікона або ікона 
свята, яку вірні почитають поклоном і поцілунком, входячи та вихо-
дячи з храму. У храмі вірних спільнота підносить молитви до Бога, 
перед іконостасом читають і проповідують Слово Боже, вірні при-
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Церква святого 
Михаїла, 
Балтімор, 
має п’ять 
куполів. 
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спільнота вірних: «Ми бо храм Бога живого, як сам Бог сказав був: “Я 
поселюся в них, і (посеред них) буду ходити. Буду їхнім Богом, вони 
ж будуть моїм народом”» (2 кр. 6, 16). Місце, де спільнота церкви 
«на спомин» Христа (пор. Лк. 22, 19) збирається для «ламання хліба» 
(ді. 2, 42) – служіння Євхаристії, є християнським храмом.

582 Спочатку християни збиралися на молитву й ламання хліба по домах, 
а в часи переслідувань – на місцях поховань мучеників, де згодом по-
чали споруджувати храмові будівлі. на відміну від поганських храмів, 
де не було місця для людей, християнські храми будували як місце 
зібрання спільноти: спільнота, яка є «храмом Бога живого», освячує 
будівлю, а не будівля спільноту.

583 Українська назва «храм» походить від слова «хороми», що вказує на 
велич і красу «дому Божого». Християнський храм називаємо також 
«церквою», від грецького киріаке, що означає «Господня», присвяче-
на Богові будівля. назва храму «собор» вказує на зібрання церковної 
спільноти на чолі з єпископом.

584 купол храму символізує небо, а поєднання купола й нави (з грецької 
корабель) є образом поєднання Христа-Голови і церкви – Його тіла, 
а також поєднання у Христовому воплоченні «неба» і «землі». Укра-
їнські храми будують переважно з одним, трьома чи п’ятьма купола-
ми. один купол символізує єдиного Бога, три – Пресвяту тройцю, а 
п’ять – Христа і чотирьох євангелистів.

585 Поділ храму на притвор, храм вірних і святилище показує нам спря-
мування церкви до повноти царства. до храму входимо через при-
твор, який символізує перехід від щоденних турбот світу цього до 
«єдиного потрібного» (пор. Лк. 10, 42) – царства Божого. Притвор – 
місце, де оглашенні й каяники перебували під час Літургії вірних; у 
притворі також розпочинаються чини Хрещення та Вінчання, а також 
здійснюються інші богослужіння.

586 Храм вірних є образом повноти церкви: спільнота збирається до-
вкола Христа, свого Голови, зображеного в центрі купола. на стінах 
храму розміщені численні ікони святих, які являють сопричастя 
земної церкви і церкви небесної. Посередині храму вірних на столі 
(тетраподі) з хрестом і свічками міститься храмова ікона або ікона 
свята, яку вірні почитають поклоном і поцілунком, входячи та вихо-
дячи з храму. У храмі вірних спільнота підносить молитви до Бога, 
перед іконостасом читають і проповідують Слово Боже, вірні при-
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18 січня 2019 року тисячі й тисячі 
людей з усієї країни приїхали до Вашингтона, округ 
Колумбія, на 45-й щорічний Марш за життя. Але про 
що саме весь цей марш? Ну, ось трішки відомостей. 
 
Верховний суд Сполучених Штатів Америки прийняв 
жахливе рішення. 22 січня 1973 року Верховний суд 
вирішив, що людське життя не було священним і 
дорогоцінним на всіх його етапах. Як католики, ми 
знаємо, що все людське життя є дорогоцінним для Бога. 
І немає значення, чи це стара хвора людина, інвалід або 
дитина, яка ще не народилася. Все життя є дорогоцінним 
для Бога, котрий так любить усіх. 
 
Через це погане рішення Верховного Суду, щороку або близько до річниці цього рішення, люди, 
які підтримують життя, включаючи багатьох дітей, йдуть вниз по проспекту Конституції до 
будівлі Верховного Суду, щоб продемонструвати, що це неправильне рішення. Не просто 
католики, а представники всіх релігій, що йдуть за життя. Навіть деякі люди, що є 
нерелігійними, теж марширують. Всі вони знають, що ніхто не має права завдати шкоди своїй 

дитині тільки тому, що вона ще не народилася. 
 
Українська Католицька Церква Святої Родини у Вашингтоні, 
округ Колумбія, запросила людей з усієї області приїхати на 
Божественну Літургію перед тим, як приєднатися й перейти 
до Авеню Конституції для довготривалого маршу. 
 
Магдалін Жермен, 16 років, з Української Католицької 
Церкви святих Йоакима та Анни сказала: "Це був великий 
духовний досвід і чудовий спосіб вказати на підтримку всіх 
тих зловживань, які відбуваються". 
 
Клер Костанза, 17 років, з Свято-Преображенської Мелкхит-

Греко-Католицької Церкви в Макліні, Вірджинія, зауважила: 
«Це було дійсно дивовижно бачити так багато людей, що зібралися в одному місці, аби 
заступитися за те, у що вони вірять, і проголосити диво життя». 
 
«Якщо ви не здійснили Марш за життя як частину вашої віри в дії, - сказав о. Роберт, ректор 
семінарії св. Йосафата у Вашингтоні, округ Колумбія, - приєднайтеся до нас наступного року». 

Fr. Robert Hitchens and Fr. Wasyl Kharuk join SS. Joachim 
and Anna parishioners, the Germain Family: and friend. 

Photo by Lillian Baron 

Official Publication of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia 
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Ісус хотів би мати 
вечерю з Закхеєм. Він 
просить його злізти з 
дерева. Закхей дуже 
щасливий, що Ісус хоче 
прийти до його дому, 
але Закхею може 
знадобитися твоя 
допомога, щоб зійти з 
дерева. 

ЗАКХЕЙ ПОТРЕБУЄ 
ТВОЄЇ 

ДОПОМОГИ!!! 
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February 3  
THE SUNDAY OF ZACCHAEUS
 The story of Zacchaeus, the short, little 
tax collector who climbed a tree so that he could 
better see the Lord, prompts us to get out of 
our own comfort zones a bit and climb upward 
toward Christ as well! So now, ask yourself , how 
will the story of Zacchaeus influence the way 
you observe the Fast this year? When it comes 
time for us to offer your favorite meals to Christ 
and eat vegetables instead, will you be willing 
to do this hard thing in order to see Christ more 
clearly? Are you willing to attend Presanctified 
Liturgies and other Lenten services instead of 
staying comfortably at home on the couch? Are 
you willing to become “uncomfortable” for a 
little while so that you may please God and grow 
closer to Him? If you are, then you have the 
“holy ambition” of our friend Zacchaeus! Christ 
was so pleased with the disposition in our friend, 
and He will be just as pleased to find it in you!!
As a reminder of this week’s Gospel story, you 
can make these paper cut outs to adorn your 
favorite “tree”..any house plant will do! When 
you see Zacchaeus in the “tree” and Jesus 
prompting him to come down, you can think 
about holy ambition and become inspired to 
work toward seeing Jesus more clearly yourself!

Instructions:
Make a photocopy 
of this page. Cut out 
these figures and then 
color them however 
you like. Tape a 
wooden craft stick, 
or chop stick, to the 
back of Zacchaeus 
so that you can stick 
him into your favorite 
potted plant, as if he 
was climbing the tree! 
Then tape the figure 
of Jesus to the pot 
of the plant, as if He 
was calling Zacchaeus 
down.

THE FINISHED PROJECT
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10 лютого:  
Неділя Митаря й Фарисея 

Вам будуть потрібні: 
 
· Шматок вовняної пряжі 
· Відповідна вишивальна нитка 
· Звичайна пряма стрічка 
· 21 Намистина 

Коли ми чуємо цю історію з Євангелія, нас 
просять подивитися, яку молитву ми 
обираємо. Давайте поглянемо на молитву 
Фарисея. Він починає дякувати Богові за те, 
що не є «поганою людиною» і заходиться 
перераховувати всі свої достоїнства так, ніби 
Бог ще не знає всіх цих речей. «Я» роблю це, 
і «Я» роблю те... «Я» - це все, про що він 
говорить. Ця людина так вражена собою, але, 
на жаль, Бог не вражений цією людиною. На 
відміну від Фарисея, наш друг Митар мовчки 
займає своє скромне місце й лише просить 
Бога про милість. Він пропонує просту, але 
потужну молитву, яка підсумовує все, що 
душа потребує кожного разу і в кожній 
ситуації. 
Ми можемо навчитися цій потужній молитві 
й часто молитися її протягом нашого дня! 

Господи Ісусе Христе, Сину 
Божий, помилуй мене, грішника  

Ми можемо зробити простий браслет, на 
якому будемо молитися цю молитву вдень 
або вночі, коли ми маємо час або бажання 
з'єднатися з Богом. Цей дизайн браслета 
заснований на Чотках, або вузливих шнурах, 
які були вперше зроблені й використані 
святим Пахомієм, ченцем четвертого 
століття для того, щоб краще відстежувати 
свої поклони протягом дня. Пізніше чернець 
почав помічати, що коли він намагався 
молитися з цими вузликами, приходив 
диявол і пробував відволікти його, 
розв'язуючи вузли! Кажуть, що сама 
Богородиця з'явилася святому й навчила 
зав'язувати кожний вузол у вигляді семи 
хрестів, щоб ворог, при знаку хреста, втік і 
залишив ченця в його дорогих молитвах.  

Але це можна зробити набагато 
простіше, ніж згадані вище вузли, і 

кожен здатен це здійснити!  

Відріжте два шматки пряжі й два шматки 
нитки, кожен з яких має розмір щонайменше 
12 дюймів. 
З‘єднайте разом відрізки пряжі та нитки 
однакової довжини й зв‘яжіть їх разом як 
шнурок для того, щоб легше було всунути 
пряжу до кожної кульки. Просуньте один 
кінець обох шнурів через один шар і помістіть 
кульку в центр шнурів. Прикріпіть бусину на 
місце, зав'язуючи шнури з обох її сторін. Це 
стане центром вашої чотки. Ви можете обрати 
червону намистину або зробити акцент за 
допомогою будь-якого іншого кольору. 
 
З кожного боку, починаючи від центру, 
нанизуєте рядок з десяти намистин (мій 
чорний, для Великого Посту, але ви можете 
обрати будь-який інший колір, що вам 
подобається) наступним чином: Візьміть 
кульку, просуньте один зі шнурів через отвір 
зліва направо. Потім візьміть інший шнур і 
проштовхніть його через той же отвір з лівого 
боку у правий. Далі потягніть намистину до 
центральної кульки. Продовжуйте робити те 
саме з іншими кульками, по 10 з кожного боку, 
поки не будуть нанизані всі 20 намистин. 
 
Потім з'єднайте всі чотири кінці і зробіть 
великий круговий вузол. Відріжте зайву пряжу 
і злегка стисніть кінці, щоб утворилась 
китиця , яка, згідно з традицією, повинна 
витирати сльози покаяних. 
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Неділя блудного сина; Люблячий Отець Небесний 

“А веселитись і радіти 
треба було, бо цей 
брат твій був мертвий 
і ожив, пропав був і 
знайшовся. (Лк15,32)”
 
Якихось двадцять років 
тому, Блаженіший 
Верховний Архиєпископ 
Любомир Кардинал 
Гузар під час 
реколекцій звернувся 
до Євангельської історії, 
яку  назвав “Причта 
про люблячого батька”. 
Батьківська любові є 
постійна і незамінна.  
Блаженіший зауважив, 
що батько відпустити 
свого сина, але також 
зрозкритими обіймами 
прийняв його назад.

Молодший син узяв 
свій спадок і покинув 
батківським дім.  
Прогулявши всі гроші він 
залишився зруйнований, 
голодний, бех допомоги 

і тоді усвідомив, як 
добре йому було в 
батьківському домій 
вирішив повернутися 
назад, навіть у якості 
слуги.   
  
Але батько зустрів 
його поза домом, вітав 
і наказав приготувати 
учту для безпутного 
сина.  Старший брат 
розізлився, коли , коли 
почува про веселий 
бенкет і відмовивсявзяти 
в ньому участь.
 
Зверніть увагу, як він 
каже:  “Коли син твій 
повернувся...”
Він оминає слово 
“брат”.  Але батько 
каже старшому сину: 
“А веселитись і радіти 
треба було, бо цей 
брат твій був мертвий 
і ожив, пропав був і 
знайшовся. (Лк15,32)”
  

Батько однаково любив 
обох своїх синів , і тому 
хотів, щоб і старший 
син веселився, бо 
молодший син, його 
брат, був  мертвий, 
і ожив, пропав був, і 
знайшовся.

Наш Небесний Отець 
любить усіх нас, щоб ми 
один одного прощали, 
щоб ми один одному 
помагали, один одного 
любили.  Ми всі брати 
і сестри в Христі Ісусі.  
Ми всі грішні.  Ми 
одна Родина. Ми одна 
Церква, одне Містичне 
Тіло Христове.

Святий Павло каже:  “Як 
тіло є одне, хоч і багато 
має членів, і всі члени 
тіла, хоч є їх і багато, 
становлять одне тіло, 
так і Христос.  Усі бо 
ми христилися в одному 
Дусі, щоб бути одним 

тілом – чи то юдеї, чи 
греки, чи раби, чи вільні, 
і всі ми були напоєні 
одним лише Духом. 
Тіло бо складається не 
з одного тільки члена, 
а з багатьох... Та Бог 
так уклав тіло, що дав 
більше чести нижчому 
членові, щоб не було 
роздору в тілі, але щоб 
члени дбали однаково 
один про одного.  І як 
страждає один член, 
страждають усі з ним 
члени, і як один член в 
славі, радіють з ним усі 
члени.” (І Кор. 12)

о. Юрій Ворощак

 

Byzantine Church Supplies
Address: 810 North Franklin St.

Philadelphia, PA 19123
Phone: 215 -627-0660

Email: byzsupplies@yahoo.com
website: http://ukrcathedral.com/byzsup/

Facebook page: https://www.facebook.com/
byzantineChurchSupplies/

Store Manager - Mrs. Myroslava Demkiv

Візантійська церковна Крамниця в Філадельфії: Відвідайте нашу Візантійську 
церковну крамницю, де ви зможете придбати різноманітні

церковні речі, ікони та картки. У крамниці також
є подарунки, натільні хрестики, книжки, іконки,

хрести, ладан, матерія та священиче облачення.
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Springtime Bus Trip 

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

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

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

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

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

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

recommended as this is a very popular trip and the 55 
passenger bus is expected to fill quickly. 

 

THE PROVIDENCE ASSOCIATION 
Your Ukrainian Catholic  

Fraternal Life Insurance and Benefit Society 
 

ATTENTION! 
Parishes, Charities, Societies   
Non-profits & Foundations 

1912 
Deposit Agreement Accounts                 Fraternity                                                                               
Paying           2019 

3.25% Interest Rate 
Guaranteed minimum rate of 3.00% for life of contract 

Rates will increase automatically when economic circumstances warrant 
Principal and interest growth guaranteed 

Providence Association 
Phone: (877) 857-2284    E-mail:  sales@provassn.com 

www.provassn.com 

 
 
 
 
 
 
 

SCRANTON’S PRELENTEN PORK AND 
KAPUSTA DINNER

Father Myron Myronyuk and his parish family of Scranton’s 
St. Vladimir Ukrainian Greek Catholic Church cordially 
invite you to join us for our annual Pre-Lenten pork and 
sauerkraut/kapusta dinner on Sunday, February 24, 
2019, beginning at 12:15pm at St. Vladimir Parish Center, 
428 North Seventh Avenue - between West Lackawanna 
Avenue and West Linden Street.

Menu: slow roasted pork loin, 
gravy, Ukrainian kapusta (sweet and 
sour cabbage), mashed potatoes, 
vegetable, bread and rolls, dessert, 
coffee, tea, beverages.

Adults $13.00; Students $8.00 (age 6-12); Age 5 and 
under free.Musical entertainment will be provided by the 
delightful Ihor and Regina Duo.

Advance reservations for both sit-down and take-out are 
required and can be made with Maria Izak Black at 
570 503-1514 before Tuesday, February 19th. Take-outs 
available at 11:30a.m. but no later than 12 noon.  Door 
prizes will be awarded along with a 50/50 drawing.
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Saint Basil Academy News: 
7th GRADE PRACTICE EXAM

Saint Basil Academy will offer the 7th grade practice exam on 
Saturday, March 2, 2019 at 8 AM.

Register online at https://www.stbasilacademy.org/admissions/. 

To schedule a Shadow Day, visit 
https://www.stbasilacademy.org/admissions/visit-us/.

RETREAT FOR CAREGIVERS

Sister Joann Sosler, OSBM, currently serves as the Vice-Provincial of 
the Sisters of the Order of Saint Basil the Great. She holds a certificate 
in Clinical Pastoral Education (CPE) and has served in chaplaincy at 
Jeanes, Thomas Jefferson, and Abington Hospitals. Sister Joann has 
served her congregation faithfully in numerous positions in education 
and administration as well as vocation director and co-director of the 
Basilian Volunteer Program that gives service annually in Ukraine.

Using scriptural models we will explore the deeper spiritual aspects 
of caregiving, thus gaining valuable insight to strengthen us.

Everyone will be a caregiver, need a caregiver, or know a caregiver at some 
point in life. Yet it is a position we seldom prepare for financially, 
emotionally, or spiritually. This retreat deals with the complexities of 
caregiving and the challenges involved.

Questions to be addressed include:
•   Where can we find God during illness? 
•   How can we grow with God amidst 
    suffering?
•   How can we prepare spiritually to 
    give care?

This retreat will help you approach care-
giving with new awareness and sensitivity, 
direct you towards new resources, and 
equip you with coping techniques. 

SATURDAY, MARCH 23 | 10:00AM - 1:00PM
Fee: $30, Refreshments Served

(215) 780-1227
BasilCenter@stbasils.com

710 Fox Chase Road
Fox Chase Manor, PA 19046

www.StBasils.com

Saint Basil Academy will 
host Designer Bag Bingo 

Friday, March 8 -  Join us for a 
Girls Night Out.  Doors open 
at 6 PM and play begins at 7 

PM. Tickets are $30.  

To purchase visit: https://
www.stbasilacademy.org/

giving/events/.

For more information, please 
contact the Admissions Office at 

215-649-9083.

 
 

Чи думали Ви над тим, щоб здати екзамен на громадянство США? 

Злучений Український Американський Допомоговий Комітет 

(„ЗУAДК”),  

при 1206 Cottman Avenue, Філядельфія, ПА 19111, 

пропонує 5-тижневий Курс Громадянства США  

п’ятницями,  починаючи 1-го березня 2019 р., о год. 7-ій вечора. 

 

Реєстрація на курс є обов’язкова. 

Щоб зареєструватись на цей Курс Громадянства 

просимо зателефонувати до ЗУАДК-у на ч. 215-728-1630. 

 

 
 

Курс є безкоштовний.  

Кошт книжок і навчальних матеріялів є 25 дол. 
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McAdoo Spaghetti 
Dinner

Spaghetti Dinner with 
Meatballs or Sausage. 
Sunday February 24, 
2019, 11AM until 2PM. 
Adults $10, Children 
12 and under $5. Meal 
includes salad and 
bread. Baked Goods 
also available for sale. 
St. Mary's Church, 
210 W. Blaine Street, 

McAdoo, PA

When:  August 19-23, 2019 (8:30 AM – 3:30 PM) 

Where: Basilian Spirituality Center,  
710 Fox Chase Road, Fox Chase Manor, PA 19046 

Sponsored by:   The Sisters of the Order of Saint Basil the Great and 
Saint Sophia Religious Association of Ukrainian Catholics, Inc. 

      The camp seeks to pass on both aspects of Ukrainian spirituality and 
cultural tradition.  The theme is based on Seven Sacraments. Jesus touches 
our lives through the sacraments. Our celebrations of the sacraments are 
signs of Jesus’ presence in our lives and a means for receiving his grace. 
The Church celebrates seven sacraments: Baptism, Chrismation, Eucharist, 
Reconciliation, Anointing of the Sick, Matrimony, Holy Orders. 

      The day includes catechesis, songs, crafts, embroidery and fun.  Space is limited to 
30 children. Reserve your place today! Participation at the camp by Registration 
ONLY!  For more information contact 215.379.3998 

Registration form:  
Name: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….  
Age:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………  
Address: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………. 

Contact #: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….. 

Medical problems:………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………….. 

Medications:……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………. 

Allergies:. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

Parents/Guardians’ emails and phone numbers: 
Mother:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Father:……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. 

Guardians: …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………. 

Permission for photo and video:  Yes____  No ____ 
Non-refundable registration fee of $30 enclosed with the Registration Form by June 1. 
Remaining balance of $100 is due by August 1. Please make your check payable to:  
Basilian Spirituality Center (memo: Summer Camp) and mail it to: 
Basilian Spirituality Center: 710 Fox Chase Rd. Fox Chase Manor, PA 19046 

                        for Children Age 8-12 

MYASOPUSNA 2019 
 

A UKRAINIAN CULTURAL CELEBRATION 
 

SUNDAY, FEBRUARY 24, 2019 
 NOON TO 4:00 PM 

 

TRANSFIGURATION OF OUR LORD CHURCH HALL 
BLISS & CENTER STREET  - - NANTICOKE 

 
            UKRAINIAN DANCE, MUSIC & SONG 

Kazka Ukrainian Folk Ensemble   
St. Mary’s Traditional Ukrainian Dancers 

 The Holy Year Choir, Dr. Richard Barno, Director 
 
 

 

 
 
DISPLAY AND SALE OF  
HANDCRAFTED UKRAINIAN ITEMS 
 
PYSANKY, GERDANY (BEADWORK)  
EMBROIDERY, GIFT ITEMS 

HOMEMADE UKRAINIAN DINNER 
Haluptsi, Kovbasa, 

Varenyky (pyrohy), Kapusta, 
Borscht, Black Bread & Dessert. 

(Ukrainian beverages  
available for purchase) 

Dinner Tickets— 
$13 In advance of 2/17 

$15 Day of Event 
 
 

Doors open at 12 noon; Dinner service begins with Otche Nash (Our 
Father) at 12:30, served 12:30-2:00 PM, followed by entertainment. 
For tickets, call 570-735-4654 or 570-824-3880 
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 Оголошення

Протягом цьогорічного посту віддайте пожертву  

на Голодні Кухні в Україні.   

ЗУАДК спонсорує Голодні Кухні: 

Львів. Кухня годує 35 осіб денно. 

Миколаїв (Миколаївська обл.) Кухня годує 25 осіб денно.  

Понорниця (Чернігівська обл.) Кухня годує 35 осіб денно. 

Нова Одеса (Миколаївська обл.) Ця кухня схожа на систему  ‘Meals on Wheels’, але 
  замість готових страв потребуючі дістають пайки продуктів. Ця кухня       
  обслуговує 84 особи. (Ті самі 42 осoби щодругий місяць ).  

***** 

м. Одеса. Відкрилася нова Голодна Кухня при парафії Вознесіння Господнього            
        Української Греко Католицької Церкви.  Кухня годує 70-80 осіб тижнево.  

Голодна Кухня забезпечує чотири-стравний обід п’ять днів на тиждень                                
ветеранам УПА, особам похилого віку,  колишнім в’язням сибірських таборів,                      

інвалідам і сиротам. 

***** 

Пожертви можна скласти на ‘UUARC, Inc.’   
Злучений Український Американський Допомоговий Комітет 

1206 Cottman Ave.  Philadelphia, PA 19111  
За ширшою інформацією дзвоніть:  215-728-1630  

або відвідайте:  www.uuarc.org 

Чи не долучилися б Ви до цієї благодійної акції? 
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Екуменічне зібрання

Ню Йорк. 24 січня 2019 р. Єпископ Павло Хомницький, ЧСВВ, зі Стемфорду взяв участь в обіді, 
організованому Кардиналом Тімоті Долан з Ню Йорку на відзначення тижня Християнської Єдності. 
На це дружнє зібрання прибули прелати та священики   Римо-Католицької, Української Католицької та 
Рутенської  Католицької Церков, Православної Церкви Америки, Грецької та Сербської Православних 
Церков, Вірменської Апостольської Церкви, Єпископальної, Лютеранської та Пресвітерської Церков.  
Після обіду духовенство разом помолилося в Катедрі святого Патрика.

Папа попрощався з учасниками ВДМ. Наступний 
відбудеться в Португалії

27 січня 2019 p.

Святіший Отець вручив 
молодь під опіку 
Пресвятої Богородиці, 
закликавш повертатися 
додому, до своїх спільнот 
і родин, місіонерами, 
що звіщають віру та 
радість.

о. Тимотей Т. Коцур, 
ЧСВВ - Ватикан

Наприкінці Святої 
Меси, якою завершився 
34-й Всесвітній день 
молоді, кардинал Кевін 
Фаррелл, Префект 
Дикастерії в справах 

мирян, сім’ї та захисту 
життя, звернувся до 
Святішого Отця з 
подячним словом 
за те, що скликав 
та попровадив це 
«міжконтинентальне 
паломництво».

«Дякуємо, за те що 
знову утвердив нас 
у вірі», – сказав він, 
додаючи: «Просимо 
Тебе, Святіший Отче, 
благослови цих юнаків і 
дівчат, посилаючи їх як 
учнів-місіонерів. Щоб 
вони, як Марія, несли 
всім Христа, особливо, 
своїм ровесникам та 

найбільш потребуючим, 
ніколи не забуваючи 
про літніх людей, про 
тих, які поділяють з ними 
свої мрії та видіння».

Далі Папа проказав 
молитву вручення 
молоді під опіку 
Пречистої Діви Марії, а 
тоді також звернувся з 
подячним словом:
«Наприкінці цього 
богослуження складаю 
подяку Богові за те, 
що дав нам можливість 
розділити ці дні та знову 
пережити Всесвітній 
день молоді», – сказав 
він, дякуючи також 

президентові Панами 
та іншими президентам 
і представникам влади, 
присутнім на Святій 
Месі.

Особливу подяку 
Святіший Отець 
склав місцевому 
архиєпископові та всім 
ієрархам Панами та 
сусідніх країн за все те, 
що їхні дієцезії зробили 
для того, щоб приймати 
численних паломників, 
а також всім, хто 
молитвою і трудами 
причинився до того, що 

(Продовження на ст. 36)
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«мрія про ВДМ в цій 
країні стала дійсністю».
«І вам, дорогі юнаки 
й дівчата, велике 
спасибі. Ваша віра 
та ваша радість 
змусили вібрувати 
Панаму, Америку та 
увесь світ», – сказав 
Папа, закликавши не 
забувати про те, що 
вони «не є завтра, не є 
“тимчасом”, але Божим 

Папа попрощався з учасниками ВДМ... 

тепер».

«Вже було оголошено 
про місце проведення 
наступного Всесвітнього 
дня молоді. Прошу 
вас не дозволити, аби 
остигло все те, що ви 
пережили цими днями. 
Повертайтесь до своїх 
парафій та спільнот, 
до своїх родин та 
друзів, і передайте їм 

цей досвід, щоб і інші 
могли вібрувати з тією 
ж силою та радістю, 
що й ви. З Марією й 
надалі кажіть “так” мрії, 
яку Бог посіяв у вас», 
– побажав Святіший 
Отець, прохаючи не 
забувати молитися за 
нього.

Далі кардинал Фаррелл 
нагадав, що наступний 

Всесвітній день молоді 
на міжнародному 
рівні проводитиметься 
в Португалії. Його 
осідком 2022 року 
стане Лісабон.

h t t p s : / / w w w .
va t i cannews . va/uk/
p o p e / n e w s / 2 0 1 9 -
01/uk-pope- f ranc i s -
panama -wyd -2019 -
conclusive-speach-after-
mass.html

(продовження з попередньої сторінки)

Папа: Молоде, ви – не майбутнє, а Боже тепер
27 січня 2019 p.

Про значення «Божого 
тепер» роздумував 
Святіший Отець у 
проповіді під час 
заключної Святої Меси 
Всесвітнього дня молоді 
в Панамі, заохотивши 
юнаків і дівчам 
пізнавати свою місію та 
полюбити її.

о. Тимотей Т. Коцур, 
ЧСВВ – Ватикан

Молоде, ви не є 
майбутнім, але 
«Божим тепер», ваше 
покликання – це не 
просто обітниця на 
майбутнє, але завдання 
та місія в сьогоденні. 
На цьому наголосив 
Папа Франциск, 
проповідуючи під час 
заключної Святої Меси 
34-го Всесвітнього 
дня молоді, яку він 27 

січня 2019 р. вранці 
очолив в парку Івана 
Павла ІІ Панами. В 
Євхаристійній молитві 
єдналися 700 тисяч 
вірних. Чимало з них 
протягом ночі чекали 
на це богослуження 
після завершення 
чування, що відбулося 
напередодні. На 
богослужені присутні 
президенти Панами, 
Коста-Рики, Колумбії, 
Гондурасу, Португалії 
та Сальвадору.

Боже «тепер»
«Очі всіх у синагозі були 
зосереджені на Ньому. 
І Він почав говорити 
до них: Сьогодні 
сповнилося це Писання 
у вухах ваших», – ці 
слова, якими святий 
Лука описує початок 
прилюдної місії Ісуса, 
стали відправною 
точкою роздумів 

Святішого Отця. 
Бачимо Ісуса в синагозі 
в рідному місті: «Дитина, 
що сформувалася та 
виростала в лоні цієї 
спільноти, підвелася 
та взяла слово, щоб 
звістити та здійснити 
Божу мрію. Слово, яке 
досі провіщалося як 
обітниця майбутнього, 
в устах Ісуса могло 
вимовлятися як 
теперішнє, стаючи 
дійсністю: сьогодні 
сповнилося», – 
зауважив проповідник, 
додавши:

«Ісус об’являє “тепер” 
Бога, Який виходить 
нам назустріч, щоб 
покликати також і 
нас взяти участь в 
Його тепер, в якому 
“нести убогим радісну 
звістку”, “проповідувати 
п о л о н е н и м 
визволення, сліпим – 

прозріння”, “відпустити 
пригноблених  на волю”, 
“звіщати рік Господньої 
благодаті”. Це Боже 
тепер, яке в Ісусі стає 
присутнім, отримує 
обличчя й тіло, стає 
любов’ю милосердя, 
що не очікує ідеальних 
чи досконалих ситуацій, 
аби об’явитися, не 
приймає відмовок для 
свого здійснення».

Конкретний Бог чи 
Бог на відстані
В Ісусі «починається 
та оживає обіцяне 
майбутнє». Але не всі, 
хто Його слухав, були 
«готові повірити», що 
отой, який виростав 
поряд з ними, 
«запрошував їх до 
здійснення настільки 
очікуваної мрії». 
Це може трапитися 

(Продовження на ст. 37)
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також і з нами. Ми не 
завжди віримо в те, 
що «Бог може бути 
настільки конкретним 
і щоденним», що 
може діяти через 
знайому нам особу, 
що може запросити 
нас «забруднити руки, 
трудячись разом з Ним 
у Його царстві»?

«Ми нерідко поводимося 
так, як сусіди з 
Назарету, віддаємо 
перевагу Богові на 
відстані: прекрасному, 
доброму, щедрому, 
але – далекому, що 
не спричиняє нам 
незручностей. Бо 
близький і щоденний Бог, 
Який є другом і братом, 
вимагає і від нас вчитися 
близькості, щоденності 
і, насамперед, 
братерства», – сказав 
Папа, наголошуючи, 
що «Бог є реальним, 
бо реальною є любов, 
Бог є конкретним, бо й 
любов є конкретною».

М а й б у т н є , 
с ь о г о д е н н я , 
«тимчасом»
За словами Святішого 
Отця, також і в наших 
громадах може 
діятися так, що коли 
«Євангеліє прагне стати 
конкретним життям», 
починаємо казати: чи це 
не ті діти, які виростали 
з нами? Чи то не той 
хлопчисько, що м’ячем 

розбивавав вікна?..

«Також і з вами, дорога 
молоде, може трапитися 
те саме, щоразу, коли 
ви думаєте, що ваша 
місія, ваше покликання, 
навіть ваше життя – це 
обітниця, що стосується 
лише майбутнього і не 
має нічого спільного з 
теперішнім. Так, ніби 
бути молодими – це 
синонім “чекальні” для 
того, хто очікує на свою 
чергу, коли прийде його 
час. А “тимчасом” ми 
вигадуємо для вас, або 
ви самі вигадуєте для 
себе майбутнє, добре 
гігієнічно запаковане 
та без наслідків, 
добре вибудуване та 
гарантоване з усіма 
“перестрахуваннями”. 
Ми б хотіли 
запропонувати вам 
лабораторне майбутнє, 
але це – “фікція” 
радості», – сказав 
Папа, вказуючи на 
те, що протягом отого 
«тимчасом», мрії 
«втрачають вартість» 
та перетворюються 
в «приземлені ілюзії» 
лише тому, що «ми 
вважаємо, або ви 
вважаєте, що ще не 
настало ваше тепер, 
що ви надто молоді, 
щоб мріяти й будувати 
своє завтра».

Не завтра, але 
тепер…

У цьому контексті 
проповідник зауважив, 
що одним з плодів 
нещодавнього Синоду 
Єпископів у Ватикані 
було «багатство» зустрічі 
та слухання, «обміну» 
між поколіннями, 
визнання того, «що ми 
потребуємо одні одних» 
та повинні розвивати 
простір для того, 
щоб «вже від сьогодні 
будувати завтрашній 
день».

«Бо ви, дорогі юнаки й 
дівчата, не є майбутнім 
– всім подобається 
казати: "Ви – майбутнє", 
ні, ви – теперішнє, ви, 
молоде, не є Божим 
майбутнім, але – Божим 
тепер. Він збирає 
вас та кличе у ваших 
спільнотах і містах 
виходити в пошуках 
дідусів і бабусь, 
дорослих, підводитися 
на ноги та разом з 
ними брати слово та 
здійснювати мрію, ту, 
яку для вас вимріяв 
Господь. Не завтра, але 
тепер, бо там, де ваш 
скарб, там буде і ваше 
серце», – сказав Папа, 
заохотивши: «Відчуйте, 
що маєте місію, та 
полюбіть її, й від 
цього все залежатиме. 
Можемо все мати, але 
якщо бракує пристрасті 
любові, то бракуватиме 
всього».

Чи хочете жити 
к о н к р е т н і с т ю 
любові?
Святіший Отець 
наголосив, що для Ісуса 
не існує «тим часом», але 
– «любов милосердя, 
яка хоче проникнути 
до серця та здобути 
його». Це «конкретна, 
близька, реальна 
любов», це радість, 
яка зроджується, коли 
«обираємо приєднатися 
до чудесної риболовлі 
надії та любові».

«Браття, Господь та Його 
місія не є “тимчасом” в 
нашому житті, чимось 
проминаючим, не є 
Всесвітнім днем молоді, 
але нашим життям!» 
– сказав Папа, 
запитуючи: «Чи хочете 
жити конкретністю 
Його любові? Нехай 
же ваше “так” і надалі 
залишається вхідними 
дверима, аби Святий 
Дух дарував нову 
П’ятидесятницю Церкві 
та світові».

h t t p s : / / w w w .
va t i cannews . va/uk/
p o p e / n e w s / 2 0 1 9 -
01/uk-pope- f ranc i s -
panama -wyd -2019 -
conclusive-homily.html

Папа: Молоде, ви – не майбутнє, а Боже тепер
(продовження з попередньої сторінки)
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Папа про враження від ВДМ, трагедію аборту, 
скасування целібату

28 січня 2019 p.

Повертаючись з 
Панами до Ватикану, 
Святіший Отець 
відповів на численні 
запитання журналістів, 
які супроводжували 
його на борту літака.

о. Тимотей Т. Коцур, 
ЧСВВ - Ватикан

У понеділок, 28 січня 
2019 р., приблизно 
об 11:15 місцевого 
часу, в Римському 
м і ж н а р о д н о м у 
аеропорту Чампіно 
приземлився літак, 
яким Папа Франциск 
повернувся зі своєї 
26-ї Апостольської 
подорожі. По дорозі 
до Ватикану він 
відвідав базиліку Santa 
Maria Maggiore, щоб 
подякувати Богородиці 
за успішний перебіг 
візиту до Панами.

Згідно зі звичаєм, під 
час перельоту Святіший 
Отець відповідав на 
запитання журналістів. 
Відправною точкою 
розмови, що тривала 
приблизно 50 хвилин, 
стали враження від 
участі у Всесвітньому 
дні молоді та відвідин 
Латинської Америки.

Щоб виконати місію, 
слід відчути життя

«Моя місія на Дні молоді 
– це місія святого 
Петра: утверджувати 
у вірі», – сказав 
Папа, відповідаючи на 
запитання про те, якими 
є наслідки його місії в 
Панамі, підкреслюючи, 
що «для того, аби 
сповнити місію, 
необхідно відчувати 
дійсність, переживати 
її».

«Я не знаю, як підбивати 
підсумки місії. З усім, що 
я пережив, стаю перед 
Господом на молитві та 
прошу Його через мене 
утверджувати інших у 
вірі. Саме так стараюся 
переживати місію 
Папи», – мовив Святіший 
Отець, а відповідаючи 
на запитання про те, 
чи ВДМ відповів його 
очікуванням, зауважив: 
«Так. Показником є 
втома, а я виснажений».

Що Папа думає про 
статеве виховання?
У контексті того, що 
однією із проблем 
Центральної Америки 
є ранні вагітності, лише 
в Панамі минулого 
року зафіксовано 10 
тисяч таких випадків, 
журналісти звернули 
увагу на те, що 
супротивники Церкви 
обвинувачують її в тому, 
що вона виступає проти 
статевого виховання 

в школах. Що про це 
думає Папа?

«Думаю, – відповів він, – 
що в школах слід давати 
статеве виховання. 
Секс – це Божий дар, а 
не монстр. Він є Божим 
даром, призначеним 
для любові, але якщо 
хтось використовує його 
для заробляння грошей 
чи експлуатації іншої 
особи – це проблема 
іншого порядку. 
Статеве виховання слід 
надавати об’єктивно, 
без ідеологічних 
колонізацій. Бо коли в 
школі надається статеве 
виховання, пронизане 
і д е о л о г і ч н и м и 
колонізаціями, це 
нищить особу».

За словами Глави 
Католицької Церкви, 
справжнім викликом 
є знайти відповідних 
вчителів, належні 
підручники. «Я різне 
бачив, існують речі, 
які допомагають 
дозріванню, і такі, що 
завдають шкоди», – 
сказав він, додаючи, 
що ідеальним було би, 
як би таке виховання 
розпочиналося вдома з 
батьками.

Чому молодь 
віддаляється від 
Церкви?
Участь у ВДМ стала 

нагодою для спілкування 
з багатьма юнаками 
й дівчатами, також і з 
тими, які віддаляються 
від Церкви. Чому? Про 
це йшлося в наступному 
запитанні, відповідаючи 
на яке Папа сказав: 
«Існує багато причин, 
іноді, вони дуже 
особисті. Але загалом 
– це брак свідчення 
християн, священиків, 
єпископів».

Тож з одного боку, 
Святіший Отець 
нагадує пастирям про 
те, що вони повинні 
перебувати поруч з 
людьми, показуючи 
дорогу, бо без цього 
вірний люд почувається 
осиротілим. Але також 
звертається до мирян: 
«Не називай себе 
католиком, якщо не 
даєш свідчення».

Целібат священиків 
в Церкві латинського 
обряду
Чи неможливість 
одружитися не відлякує 
ймовірні покликання? Чи 
існує можливість того, 
щоб Папа дозволив 
одруженим чоловікам 
ставати священиками 
в Церкві латинського 
обряду, як у східних 
Церквах?

(Продовження на ст. 39)
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«Мені спадають на думку 
слова святого Павла VI: 
“Віддаю перевагу тому, 
щоб віддати життя, перше 
ніж змінити закон щодо 
целібату”. Зауважте, що 
це дуже сміливі слова, 
сказані в 1968-1970 
роках, у період набагато 
важчий, ніж теперішній. 
Особисто я вважаю, 
що целібат є даром для 
Церкви і не погоджуюся 
з тим, щоб дозволити 
факультативний целібат», 
– відповів Святіший 
Отець, допускаючи 
дискусію щодо цього 
в тому випадку, коли 
йдеться про дуже 
особливі обставини й 
душпастирські потреби. 
«Моє рішення щодо 
ф а к у л ь т а т и в н о г о 
целібату: ні. Чи я 
закритий? Можливо й 
так, але не почуваюся 
спроможним стати 
перед Богом з таким 
рішенням», – додав він.

«Трагедію аборту 
пізнається в 
сповідальниці…»
Під час Хресної дороги 
з молоддю прозвучали 
дуже радикальні слова 
щодо аборту. Чи така 
позиція рахується зі 
стражданнями жінок і чи 
відповідає його посланню 
про милосердя? Таким 
було ще одне запитання, 
на що Папа наголосив: 
«Послання милосердя 
стосується всіх, також 
і людської особи, що 

розвивається в лоні. 
І після цього падіння 
також існує милосердя».
Але, як зауважив 
Святіший Отець, це 
«непросте милосердя», 
бо виклик полягає в 
тому, як супроводжувати 
жінку, що усвідомила 
свій вчинок. «Необхідно 
бути в сповідальниці, там 
необхідно приносити 
відраду, і саме тому я 
надав усім священикам 
юрисдикцію відпускати 
гріх аборту», – сказав 
він, додаючи: «Часто, 
коли ці жінки плачуть і 
переживають горе, я 
кажу їм: твоя дитина в 
небі, розмовляй з нею, 
співай колискову, яку ти 
не мала змогу заспівати 
їй. Саме в цьому полягає 
шлях до примирення 
між мамою та дитиною. 
З Богом примирення 
вже відбулося, бо Бог 
завжди прощає. Але 
вона також повинна 
розібратися з тим, що 
трапилося. Щоб добре 
зрозуміти трагедію 
аборті, слід побувати у 
сповідальниці…».

Відновити довіру
У контексті того, що 
чимало католиків у 
США переживають 
зневіру й почуваються 
зрадженими в контексті 
повідомлень про 
випадки зловживань 
з боку духовенства і 
неадекватної реакції 
на ці речі з боку деяких 

єпископів, одне із 
запитань стосувалося 
очікувань щодо зустрічі 
голів єпископатів на тему 
захисту неповнолітніх, 
запланованої на кінець 
лютого.

Відповідаючи, Глава 
Католицької Церкви 
розповів, що ідея 
скликання такої зустрічі 
виникла у лоні Ради 
Кардиналів, коли 
вони побачили, що 
єпископи не завжди 
добре розуміли, про 
що йдеться, і не знали, 
як слід поводитися в 
цих ситуаціях. Отож, 
завданнями такої 
зустрічі єпископів є: «По-
перше, усвідомлення 
трагедії: що означає 
дитина, яка пережила 
зловживання. Я 
регулярно зустрічаюся 
з такими людьми. 
Пригадую одного, який 
40 років не міг молитися. 
Це жахливі страждання. 
По-друге, щоб вони 
знали, що слід чинити, 
якою є процедура. Бо, 
іноді, єпископ не знає, 
що має робити. Це річ, 
яка хоч і дуже зросла, 
але не поширилася 
повсюди», – сказав 
Папа, зауваживши, 
що йому здається, 
що «очікування дещо 
завищені», а тому слід 
обмежити їх саме двома 
згаданими аспектами.
Святіший Отець 
підкреслив, що йдеться 

не лише про церковну, 
але загальнолюдську 
проблему, яка всюди 
поширена. «Це людська 
трагедія, яку слід 
усвідомити. Тож і ми, 
вирішуючи проблему 
в Церкві, допоможемо 
розв’язувати її в 
суспільстві та родинах, 
де все приховується 
задля сорому», – додав 
він.

Діти – перемога й 
гордість народу
Дякуючи журналістам за 
їхню працю, наприкінці 
розмови Папа поділився 
одним спостереженням: 
«Ми в Європі цього 
не бачимо, але хочу 
звернути увагу на одну 
річ, яку я побачив у 
Панамі. Я бачив батьків, 
які підносили вгору 
своїх дітей, кажучи: це 
– моя перемога, моя 
гордість, моє майбутнє. 
Серед демографічної 
зими, яку переживаємо 
в Європі, зокрема, в 
Італії приріст від’ємний, 
це повинно спонукати 
нас замислитися. Що 
є моєю гордістю? 
Туризм, відпустка, вілла, 
собака?.. Чи дитина?».

https://www.vaticannews.
va/uk/pope/news/2019-
01/uk -pope - f r anc i s -
p a n ama -w y d - 2 0 1 9 -
aircraft-briefing.html

(продовження з попередньої сторінки)
Папа про враження від ВДМ
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Богдан Дзюрах узяли участь в інтронізації Митрополита 
Епіфанія, очільника Православної Церкви України  (фото: by 
Mykola Lazarenko, www.president.gov.ua)  
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3 лютого, у храмі 
святої Софії у Києві 
відбулася інтронізація 
Предстоятеля ПЦУ 
Епіфанія (Думенка).

Як вже інформувала 
РІСУ, 15 грудня у Києві 
відбувся об’єднавчий 
Собор, на якому його 
учасники створили 
Православну Церкву 
України та обрали 
Предстоятеля Епіфанія 
(Думенка).

6 січня Вселенський 
Патріарх урочисто 
вручив Предстоятелю 
Помісної Православної 
Церкви України Томос 
про автокефалію. 
Історична подія 
відбулася у стінах 
Патріаршого храму 
Святого Георгія на 
Фанарі.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/

ua/ i ndex/a l l _news/
orthodox/ocu/74575

Additonal sources: 
http://news.ugcc.ua/
news/blazhennіsh iy_

27 січня 2019 p.

27 січня в Україні 
і світі відзначають 
М і ж н а р о д н и й 
день пам’яті жертв 
Голокосту. Цей 
День проголошений 
р е з о л ю ц і є ю 
Г е н е р а л ь н о ї 

s v y a t o s l a v _ t a _ v l _
bogdan_dzyurah_vzyali_
uchast_v_іntronіzatsіi_
mitropolita_epіfanіya_
ochіlnika_pravoslavnoi_
tserkvi_ukraini_85246.
html 

and https://www.
president.gov.ua/en/
news/z-vami-povyazani-
v e l i k i - n a d i y i - i - v i -
vestimete-pravoslavnu-
gr-52898

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

Асамблеї ООН від 1 
листопада 2005 року, 
співавторами якої 
виступили 100 держав, 
в пам’ять про жертв 
нацистського терору 
під час Другої світової 
війни.

Україна на державному 
рівні приєдналася 

до відзначення цієї 
міжнародної дати у 
2012 році (Постанова 
Верховної Ради від 
5 липня 2011), хоч і 
була однією з шести 
к р а ї н - і н і ц і а т о р і в 
прийняття ООНівського 
документа.

Дата 27 січня обрана не 

випадково: саме цього 
дня 1945 року війська 
1-го Українського 
фронту звільнили 
в’язнів найбільшого 
г і т л е р і в с ь к о г о 
концтабору смерті 
А у ш в і ц - Б і р к е н а у 
неподалік польського 

(Продовження на ст. 41)

Новини Церкви 
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Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

Освенціма.

Голокост з грецької 
перекладається як 
“всеспалення” й 
означає систематичне 
переслідування і 
знищення (геноцид) 
євреїв нацистською 
Німеччиною і 
колабораціоністами 
протягом 1933-1945 
років. У ширшому 
розумінні, голокост – 
систематичне гоніння 
і знищення людей 
за ознакою їхньої 
расової, етнічної, 
н а ц і о н а л ь н о ї 
п р и н а л е ж н о с т і , 
сексуальної орієнтації 
або генетичного 

типу як неповноцінних, 
шкідливих.

Офіційно визнано, що 
до 6 мільйонів євреїв 
було вбито протягом 
Голокосту, з них від 2,2 
до 2,5 мільйона – на 
території колишнього 
Радянського Союзу, 
значною мірою в 
Україні.

Як відомо, одразу 
після окупації України 
нацисти розгорнули 
широку мережу 
гетто (найбільшим 
було Львівське), 
а згодом почали 
масово розстрілювати 
єврейське населення. 

Одними з найбільших 
і найвідоміших були 
розстріли у Бабиному 
яру в Києві, але 
знищення євреїв України 
було систематичними і 
повсюдними.

Світова спільнота цього 
дня не тільки згадує жертв 
людиноненависницької 
політики, але й засвідчує 
прагнення до боротьби 
з антисемітизмом, 
расизмом та всіма 
іншими формами 
нетерпимості, які 
можуть призвести до 
ц і л е с п р я м о в а н о г о 
насилля стосовно 
окремої групи людей.

https://risu.org.ua/
ua/index/all_news/
ukraine_and_world/
i n t e r n a t i o n a l _
relations/74483

(продовження з попередньої сторінки)

Новини Церкви 


