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У Філадельфії Відбулася Весняна Катехитична Конференція

Philadelphia, Pa.— 
Філадельфія, Пенс. – 
Майже 100 катехитів, 
монахів  та семінаристів 
з Філадельфійської 
Архиєпархії взяли участь 
у весняній катехитичній 
конференції, що 
відбулася в суботу, 30 
березня 2019 р.

Темою конференції, 
с п о н с о р о в а н о ї 
Катехитичним відділом 
Української Католицької 
Архиєпархії Філадельфії, 
було: «Боже Слово 
і катехизація». Тема 
конференції взята 
з Послання з цією 
самою назвою: «Боже 
Слово і катехизація»,  

даного 12 грудня 
2018 р. Патріархом 
Святославом і Синодом 
Єпископів Української 
Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви для духовенства, 
монашества та мирян. 
 
Єпископ Андрій 
Рабій, Апостольський 
А д м і н і с т р а т о р 

А р х и є п а р х і ї , 
розпочав програму 
в 9:30 молитвою 
та привітанням 
учасників. Владика був 
модератором впродовж 
усієї конференції. 
 

Îô³ö³éíèé äðóêîâàíèé îðãàí Ô³ëàäåëüô³éñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè

(Ïродоâæення на ст. 2)
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Першим промовцем 
був всечесний д-р от. 
Марко Морозович, 
д-р богосл., декан 
Школи  Богословських 
та Релігійних Студій 
при Католицькому 
Університеті Америки, 
священик Пармської 
Єпархії св. Йосафата.

Під час його презентації  
про «Літургію 
Слова» от. Марко 
захопив авдиторію 
своєю здатністю 
приводити приклади 
зі Святого Письма 
і пояснювати їхній 
зв’язок з Божественною 
літургією, особливо 
з Літургією Слова. 
Багатьма прикладами 
він пояснив, що 
молитовна спільнота, 

У Філадельфії Відбулася Весняна Катехитична Конференція

властиво, духовно 
переживає під час 
Божественної літургії.

Пані Келлі Андерсон, 
д-р філос., кандидат 
і ад’юнкт-професор 
Семінарії св. Чарлза 
Баромео в Філадельфії 
зробила огляд структури 
і книг Святого Письма 
Старого і Нового 
Завітів.

Виходячи з теми 
свого викладу: «Святе 
Письмо: Що це? Як 
його читати і як з ним 
молитися?», п. Андерсон 
запропонувала багато 
цікавих думок щодо того, 
як нам розуміти  Святе 
Письмо і пояснила, 
як його читати і як 
молитися з ним через 

натхненне читання. 
Натхненне читання 
складається з чотирьох 
етапів: читання, 
медитація, молитва, 
контемпляція.  Спочатку 
читаємо невеликий 
уривок з  Біблії і 
замислюємося над 
ним. Опісля молимося і 
заглиблюємося в Слово 
Боже. 

Остання презентація 
була від п. Христини 
Долинюк, д-р філос., 
ад ’юнкт -професора 
психології в Університеті 
Рідера, Лавренсвілл, 
Н. Дж.  Її темою 
було: «Навчання 
Катехизму: розвиваюча 

Келлі Андерсон

от. Марко Морозоâич

(Ïродоâæення на ст. 3)

(ïродоâæення з ïоïередньої сторінки)
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перспектива через 
увагу, пізнання та 
вивчення». 

Вона намагалася дати 
відповідь на питання 
практичного плану: 
«Як ми захоплюємо й 
утримуємо увагу дітей 
на уроках катехизації?»  
Вона пригадала всім, що 
діти, навіть одного віку, 
знаходяться на різних 
рівнях пізнавального 
розвитку і мають різні 
здібності до навчання 
та інтервали уважності. 
Вчитель має розуміти ці 
відмінності, коли працює 
з дітьми в класі. Вона 
також поділилася своїм 
досвідом, пережитим в 
Українській Католицькій 
Церкві як дружина, 
мама і катехитка. 

У своєму зверненні 
Єпископ Андрій 
зауважив, що 
наступна катехитична 

Христинa Долинюк

У Філадельфії Відбулася Весняна Катехитична Конференція

к о н ф е р е н ц і я 
відбудеться восени. 
Він сказав, що такі 
катехитичні конференції 
організовують з 
метою безперервного 
формування й атестації 
катехитів та вчителів 
релігії.

(ïродоâæення з ïоïередньої сторінки)
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Scan the 
QR Code

Below you will find links to items 
concerning the June 2-9 “From 
Heart to Heart” Enthronement of 

Archbishop-elect Borys Gudziak 

Ниæче âи знайдете лінки, які ïоâ’язані 
з ïрограмою Возâеденням на ïрестіл 
Митроïолита-Архиєïискоïа Бориса 
Ґудзяка – «Від серця до серця», що 

âідбудеться 2-9 черâня

Check out our website dedicated 
to the Enthronement 

https://coradcor.us/en/

Заâітайте на сайт ïро 
Інтронізацію

https://coradcor.us/

Internet links/ Інтернет ïосилання 
http://www.ukrarcheparchy.us/enthronement

     Registration form / Реєстраційна форма
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAMskin18oPPj6HZ2GKHNR

bY_S2-JIbPk4wDOjl8hplJDlEg/viewform

      PAYPAL donations / PAYPAL ïоæертâи
http://ukrarcheparchy.us/donate

      FACEBOOK event / Ïодії на Фейсбуку
https://www.facebook.com/events/265601561040941/

      Program of the Enthronement / Ïрограма інтронізації
http://ukrarcheparchy.us/archeparchy-news/program-schedule-enthronement
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(Ïродоâæення на ст. 6)

 
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.  178/2019 O                                                                                                         Most Reverend Andriy Rabiy  
This Number Should be Prefixed to Your Reply                        Apostolic Administrator 
 
26 березня 2019 р.  
 

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

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

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

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

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

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

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

Серця»: www.ukrarcheparchy.us/donate.  
 Або ви можете виписати чек на “Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia” та 

надіслати на адресу канцеларії: 810 N. Franklin Street, Philadelphia, PA, 19123, з позначкою – 
на інтронізацію.  
 

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

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

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

Ïоæертâуйте з глибини сâого серця на Вâедення на 
Слуæіння Архиєïискоïа Бориса Ґудзяка
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Prayer, Celebration, Unity, and Mission Outreach: 
“From Heart to Heart” 

 
On the Occasion of the Inauguration of the Ministry of 

Metropolitan Archbishop Borys Gudziak 
 

PROGRAM /ПРОГРАМА  

All services will be in Ukrainian/English 
Усі відправи будуть українською та англійською мовами.  

 
* Schedule subject to change* 

 
Sunday, June 2: Opening Day  

 

Неділя, 2 червня: Відкриття 

4:30 pm  Introductory lecture by George Weigel, “Twentieth Century Witness and Twenty-First 
Century Mission: Eastern Catholics and the Universal Church”  
Вступна лекція п.Джорджа Віґеля “Свідок 20-го століття та Місія 21-го століття: 
Східні Католики та Вселенська Церква” 
 

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

Архиєрейська Вечірня на відкриття восьми днів молитви “Серце до Серця” 

  

Monday, June 3: Day of Prayer 
 

Понеділок, 3 червня: День Молитви 

8:00 am Matins / Утреня 

9:00 am Divine Liturgy / Божественна Літургія 

6:00 pm Hierarchical Vespers with Lytia 

7:00 pm– 9:00 pm   Матері в Молитві 

  

(Ïродоâæення на ст. 8)



“From Heart to Heart” / “Серце до Серця”

Íîâèíè Àðõ³ºïàðõ³¿

7 êâ³òíÿ 2019 p.  8

Tuesday, June 4: Enthronement 
 

Вівторок, 4 червня: Інтронізація 

8:00 am Matins / Утреня 

11:00 am Hierarchical Divine Liturgy presided by His Beatitude Sviatoslav and Enthronement  
Архиєрейська Божественна Літургія з Блаженнішим Святославом та Інтронізація 
 

2:00 pm  Reception / Обід  

4:00 pm  Concert / Концерт 

6:00 pm Vespers / Вечірня 

  

Wednesday, June 5: Day of Clergy and Religious  
 

Середа, 5 червня: День для Духовенства та Монашества 

7:30 am  Matins / Утреня 

8:30 am  Divine Liturgy / Божественна Літургія 

9:30 am Breakfast / Сніданок 

10:30 am  Meeting of His Beatitude Sviatoslav and Metropolitan Borys with clergy  
Зустріч Його Блаженства Святослава та Митрополита Бориса з духовенством 
 

3:30 pm         Meeting of His Beatitude Sviatoslav and Metropolitan Borys with religious  
Зустріч Його Блаженства Святослава та Митрополита Бориса з монашеством 
 

8:00 pm         Departure for Washington DC / Від’їзд до Вашінґтону 

  

Thursday, June 6: Conference at the Catholic University of America 
 

Четвер, 6 червня: Конференція на Католицькому Університеті Америки 

7:15 am Divine Liturgy at the Ukrainian Catholic National Shrine of the Holy Family 
(4250 Harewood Road, NE, Washington DC 20017)   
Божественна Літургія в Українському Крайовому Соборі Пресвятої Родини 
 

8:30 am Breakfast / сніданок 

9:30 am Registration for Conference / Реєстрація на Конференцію 

10:00 am Pre-Conference 

11:00 am Conference & Discussions / Конференція та дискусії 

5:30 pm Vespers / Вечірня 

6:30 pm  Banquet at Ukrainian National Shrine of the Holy Family  
Бенкет в Українському Крайовому Соборі Пресвятої Родини 

(Ïродоâæення на ст. 9)

(ïродоâæення з ïоïередньої сторінки)



7 êâ³òíÿ 2019 p.  9

Íîâèíè Àðõ³ºïàðõ³¿

“From Heart to Heart” / “Серце до Серця”

Friday, June 7: Conference & Sightseeing in Washington 
 

П’ятниця, 7 червня: Продовження конференції та прогулянка містом Вашінґтон 

9:00 am  Divine Liturgy at the Ukrainian Catholic National Shrine of the Holy Family  
Божественна Літургія в Українському Крайовому Соборі Пресвятої Родини 
 

10:30 am 
Afternoon 
 
  

Evening 

Post-Conference round table /  круглий стіл 
Sightseeing and visiting museums, monuments and historical sites  
Прогулянка містом, відвідування музеїв, пам’ятників та історичних місць 
  

Return to Philadelphia / Повернення до Філадельфії 

  

Saturday, June 8: Archieparchial Youth Day, “Heart to Heart” 
 

Субота, 8 червня: Архиєпархіальний День Молоді – “Серце до Серця” 

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

Неділя, 9 червня: Неділя Зіслання Святого Духа – єдність у Дусі: ділимося дарами 

10:00 am Hierarchical Divine Liturgy with His Beatitude Sviatoslav and Metropolitan Borys  
Архиєрейська Божественна Літургія з Блаженнішим Святославом і Митрополитом 
Борисом 

  

* Schedule subject to change* 
 

 

 

“The Way” 4/5/19 

9:00 am Matins / Утреня 

10:00 am Divine Liturgy / Божественна Літургія 

12:30 pm Heart to Heart programs: presentations and interactive activities for children  
Програма “Серце до Серця”: презентації та зайняття для дітей 
 

2:00 pm Healing Service (for adults) / Відправа Зцілення (для дорослих) 

3:00 pm  Procession / Процесія 

6:00 pm Concert and Evangelization program / Концерт та Євангелізаційна програма 

9:00 pm Pentecost Vigil service / Нічні чування 

  

(ïродоâæення з ïоïередньої сторінки)
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Pictured above are the Eastern Catholic hierarchs who attended the annual meeting of the Eastern 
Catholic Associates in St. Louis, Mo. (front row l. to r.): Bishop Milan Lach, SJ, Byzantine Eparchy of 
Parma; Bishop Gregory John Mansour, Eparchy of St. Maron of Brooklyn for Maronites; Bishop Nicholas 
Samra, Eparchy of Newton for Melkites; Bishop Kurt Burnette, Eparchy of Passaic; Bishop Bohdan Danylo, 
Ukrainian Eparchy of St. Josaphat in Parma; Bishop John Kudrick, Byzantine Eparchy of Parma; Bishop 
Abdallah Elias Zaidan, M.L. Eparchy of Our Lady of Lebanon of Los Angeles; Bishop Jacob Angadiath, 
St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago; (back row l. to r): Bishop Andriy Rabiy, Ukrainian 
Catholic Archeparchy of Philadelphia; Archbishop William Skurla, Byzantine Archeparchy of Pittsburgh; 
Bishop John Michael Botean, Eparchy of St. George in Canton; Bishop John Pazak,  Holy Protection of 
Mary Byzantine Catholic Eparchy of Phoenix; Bishop Paul Chomnycky, Ukrainian Catholic Eparchy of 
Stamford; Bishop Philipos Stephanos Thottathil, Syro-Malankara Catholic Apostolic Exarchate in the USA.

У Сент-Луїс (США) âідбулася зустріч католицьких 
єïискоïіâ Східних Церкоâ

Четвер, 28 березня 
2019 p.

27-28 березня 2019 року 
католицькі єпископи 
Східних Церков у 
США зустрілися 
в маронітському 
пасторальному центрі 
в місті Сент-Луїс, штат 
Міссурі.

Щорічно східні 

католицькі єпископи 
зустрічаються в Сент-
Луїсі, на запрошення 
єпископа Іллі Зайдана 
з маронітської 
католицької єпархії 
Богоматері Лівану 
з Лос-Анджелеса, 
для обговорення 
пастирських питань 
і програм служіння 
серед східних католиків 
у Сполучених Штатах 

Америки.

Під час цьогорічних 
презентацій, єпископи 
обговорили катехитичну 
освіту, священицьку 
формацію та майбутній 
візит єпископів 
Сполучених Штатів до 
Святого Престолу.

Ця зустріч дозволяє 
єпископам ділитися 

п а с т о р а л ь н и м и 
програмами у своїх 
відповідних єпархіях по 
всій території США. 

stjosaphateparchy.com

http://news.ugcc.ua/
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Ïреосâященний Владика Андрій Рабій âідâідаâ ïарафію 
Благоâіщення Ïресâятої Богородиці

24 березня 2019 р. 
парафіяни церкви 
Благовіщення Пресвятої 
Богородиці сердечно 
вітали Єпископа 
Андрія, Апостольського 
А д м і н і с т р а т о р а 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії, на 
своєму парафіяльному 
празнику. Мирослава 
Гілл та Роман Дубенко 
зустріли Єпископа 
традиційним хлібом і 
сіллю, а Ліліяна Нестор 
подарувала чудовий 
букет квітів.

Владика Андрій 
відслужив Архиєрейську 
Божественну літургію 
у співслужінні пароха 
церкви всечесного отця  
Ігоря Блощинського. 
У своїй натхненній 
проповіді Владика 
Андрій говорив про 
життя Пречистої і її 
покору волі Божій.  

Після Божественної 
літургії понад 
сто парафіян 
пригощалися обідом 
і насолоджувалися 
святковою програмою, 
яку представили діти 
та парафіяни церкви: 
Адріана Дойле, Адріана 
Солтис та Ліана Солтис, 
на фортепіяно грала 
Анастасія Блощинська, 
а пані Богдана 
Яросевич на бандурі 

зіграла акомпанемент 
до релігійних пісень. 

Ми вдячні Єпископу 

Андрію за відвідини, 
які зробили наше 
парафіяльне свято 
особливим. 

Photos: Stephen Fartuszok

(Ïродоâæення на ст. 12)

Article by: Myroslawa 
Hill
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Bishop Andriy Rabiy, Fr. Ihor Bloshchynskyy, and the Choir

Ïреосâященний Владика Андрій Рабій âідâідаâ ïарафію 
Благоâіщення Ïресâятої Богородиці
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Donors list for Enthronement,"Heart to Heart" 
(as of 4/9/19)

04/05/2019  Providence Association  $5,000.00
04/05/2019  St. John The Baptist-Northampton  3,000.00
04/09/2019  SS Peter and Paul Church - Bridgeport  1,000.00
04/05/2019  Stevensky, John P.  1,000.00
04/05/2019  Transfiguration Church-Shamokin  1,000.00
04/05/2019  St. Josaphat Church-Bethlehem  750.00
04/09/2019  St. Michael's Church - Hillsborough  750.00
04/05/2019  Assumption B.V.M. Church-Centralia  500.00
04/05/2019  Patronage Mother of God-Marion Hgts.  500.00
04/05/2019  Presentation of Our Lord-Lansdale  500.00
04/09/2019  SS Peter and Paul Church - Phoenixville  500.00
04/05/2019  SS. Peter & Paul Church-Mt. Carmel  500.00
04/05/2019  St. Anne Church-Warrington  500.00
04/09/2019  St. Michael Church- Pottstown  500.00
03/28/2019  St. Michael Church-Cherry Hill  500.00
04/09/2019  St. Nicholas Church - Great Meadows  500.00
04/05/2019  St. Nicholas Church-St. Clair  500.00
04/05/2019  St. Vladimir Church-Scranton  500.00
04/09/2019  Nativity B.V.M. Church - New Brunswick  450.00
04/02/2019  Stadnik Jennifer  300.00
04/05/2019  Ss. Joachim & Anna Front Royal VA  250.00
03/28/2019  Lissy, Daria  100.00
04/09/2019  Nush, Bernadette & Peter  100.00
04/05/2019  Nush, Bernadette & Peter G.  100.00
03/28/2019  Nush, Bernadette T. & Peter G.  100.00
04/02/2019  Lesyk Lubow  100.00
04/09/2019  Pidhirsky, Jerry & Sophia  100.00
03/28/2019  Pyrih, Lubomyr & Halyna  100.00
04/02/2019  Brenycz Eugene  50.00
04/02/2019  Siwak Teresa  25.00
04/02/2019  Wilson Michael  25.00
  
Total:  $19,800.00

Thank You !
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Східно-Католицька Великоïосна Місія â 
околицях Скрентона

З  25-го березня 2019 
р. Східні Католицькі 
Церкви в околицях 
Скрентона, Пенс., 
провели п’ятиденну 
великопосну місію 
на тему - «Вікна в 
Царство Небесне»,  
яка зосередилася на 
духовності  й  глибокому 
змісті кожної окремої 
ікони. 

У середу відбулася 
відправа в українській 
католицькій церкві 
св. Володимира в 
Скрентоні. Парохом 
церкви є отець Мирон 
Миронюк.

Графік 
âідïраâлених
слуæб:
Понеділок: Візантійська 
церква св. Йоана 
Хрестителя в Скрентоні.

Вівторок: Візантійська 
католицька церква св. 

Марії в Тейлор.

Середа: Українська 
г р е к о - к а т о л и ц ь к а 
церква св. Володимира 
в Скрентоні.

Четвер: Мелкітська 
Церква св. Йосифа в 
Скрентоні.

П’ятниця: Візантійська 

католицька церква 
Успіння в Скрентоні.

Pictured left to right: Rev. Deacon Robert Behrens, St. Mary BCC, 
Scranton; Father Eduard Shestak, St. Mary BCC, Taylor and St. 
Nicholas BCC. Old Forge; Father Leonard Martin, St. John BCC 
and St. Mary BCC, Scranton; Father Myron Myronyuk, St. Vladimir 

UGCC, Scranton



7 êâ³òíÿ 2019 p.  15

Íîâèíè Àðõ³ºïàðõ³¿

Отець Ігор Колісник буâ âедучим 
цьогорічної реколекційної 

місії â Українській Католицькій 
Катедрі Неïорочного Зачаття â 

Філадельфії 

Watch videos on our 
You Tube Channel at: https://www.youtube.

com/user/thewayukrainian

ТРЕТЯ НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ÏОСТУ
ХРЕСТОÏОКЛІННА НЕДІЛЯ

Фото: Субота, 23 березня 2019 р. Отець 
Роман Пітула в Хрестопоклонну неділю 

виносить декорований квітами хрест.
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10 березня 2019 року діти округу отримали 
можливість привітати нашого нового 

митрополита Архієпископа Бориса Гудзяка. Серед них - діти 
Української католицької національної святині Святої Родини у 
Вашингтоні, округу Колумбія та діти Української Католицької Церкви з Фронт Роял, Вірджинія, 
місійної парафії Філадельфійської Архиєпархії. 
 
Діти зі Святої Родини (зображення зверху праворуч), включаючи Анну Фалмер, котра подарувала 
митрополиту Борису квіти, а також Лазаря Маккарті, який зустрів Владику традиційним 
привітанням з хлібом та сіллю. 
 
Сім міністрантів з трьох різних родин із церкви Святих Йоакима та 
Анни (фото посередині праворуч) здійснили півторагодинну 
поїздку до округу Колумбія, щоб прислуговувати під час 

Божественної Літургії. Макс і Гас Лаккі, 
Ліам Філбін, Макс, Крістофер, Брендон і 
Френсіс Жермен усі вважають, що 
великою честю й привілеєм є 
можливість прислуговувати 
Архієпископу Борису. Також тут 
зображені єпископ Іван Бура, о. Роберт Хітченс, о. Василь Харук, 
семінаристи Семінарії св. Йосифа, а також о. Марк Морозович, декан 
Школи богослов'я та релігієзнавства при Католицькому університеті. 
Митрополит Борис розмовляв з кожним з міністрантів, запитуючи 
їхні імена, й запросив усіх дітей на 

церемонію інтронізації у Філадельфії 4 червня. 
 
Після Божественної Літургії в церковній залі відбувся прийом. 
Міністранти, що прибули з церкви Святих Йоакима та Анни, 
(малюнок посередині праворуч) зайняли свій стіл у центрі. 
 
На малюнку внизу справа ми бачимо, що архієпископ Борис 
розмовляє з Ганною Фалмер (10 років) і Вікторією Фалмер (9 років) 
про програму «Серце до серця». «Ви допоможете мені?» - запитав 
архієпископ. Анна відповіла ствердним «так». Вона допоможе йому. 

 of  

  Official Publication of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia 

Діти округу Колумбія вітають 
митрополита Бориса 
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SS JOACHIMANDANNA.ORG AND BYZIMOM.COM © 2019   

Лазар був дуже відомою людиною у Віфанії, 
і, мабуть, на похороні мала бути велика 
кількість людей і багато жалобників з його 
сестрами у цвинтарному саду, коли Ісус 
прийшов туди виконати це чудо.  

Яке це було видовище! Як часто хтось бачить 
людину, особливо людину, яка була 
мертвою протягом чотирьох днів, що 
прокидається і повертається до життя? Я 
впевнений, що вони всі БІГЛИ додому (на 
максимальній швидкості ... Я знаю, що робив 
би я, якби бачив, як хтось вийшов з могили!) 
І я впевнений, що вони сказали абсолютно 
всім, кого зустріли, про те, що Ісус тільки-но 
зробив. Люди були настільки вражені цим 
дивом, що всі вирішили, що Ісус повинен 
бути їхнім царем. Вони зустрічали Його, 
коли Він увійшов до міста на Пасху! Люди 
почали готуватись, організовуючи своїх 
друзів на вулиці, щоб зустрітися з Ним, і 
збираючи пальмові та оливкові гілки, щоб 
махати над Ним. 

Ми підемо на Божественну Літургію і 
послухаємо Євангеліє про вхід до 
Єрусалиму. Ми отримаємо освячені пальмові 
гілки і гілки верби, щоб носити їх і 
розмахувати ними під час Літургії на 
святкуванні свята! Ми підемо з ними в 
процесію на честь тих, хто ходив з Ісусом 
по вулицях Єрусалиму в той день! Чи знаєте 
ви, що наші предки Східної Європи жили в 
кліматі набагато холодніше, ніж це було в 
Єрусалимі? Немає ні пальм, ні оливкових 
дерев. У цей час року весна тільки починає 
проявлятися навколо, і єдиною живою річчю 
на відкритому повітрі можуть бути вербові 
кішки, які тільки починають цвісти. Ось чому 
наші люди благословляють і несуть гілочки 
верби, а не пальми на Вербну неділю. 

      —у перекладі Катерина Шимоняк— 

Вербні  
частування  

Ось одна верба, яку можна їсти. Її легко і весело зробити. 
Ви можете скласти букет для своєї родини, або навіть 

подвоїти рецепт і зробити цілу корзину, щоб поділитися!  

Інгредієнт и  
· Контейнер з кренделевих стрижнів 
· Великий пакет з шоколадною 

стружкою, розтопленої та 
розмішаної у високій банці 

· Мішок міні-зефіру (найкраще білий, 
але різнобарвний - теж непогана 

Підгот овка  
· Розтопіть шоколад і налийте його у 

високу банку.  
· Опустіть кожен крендельний 

стрижень у шоколад, залишивши 
кінець, за який можна буде тримати 
гілку, і поставте його на лоток для 
випікання, що був заздалегідь 
застелений пергаментом або 
восковим папером.  

· Розкладіть міні-зефірки, занурюючи 
їх у шоколад, щоб вони виглядали як 
пуп‘янки верби.  

· Дайте їм висохнути і повністю 
застинути. 

Порада  
Після того, як вони повністю 
висохнуть, можете розташувати їх у 
гарному кошику, щоб піти на 
Божественну Літургію на Вербну 
неділю, а потім поділитися з друзями!  
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Писанка - це оригінальне Великоднє 
яйце! Традиційно писанки розписували 
протягом останнього тижня 
Великого Посту, щоб на наступний тиждень 
помістити їх у Пасхальні кошики. Виходячи 
з України, ця чудова практика була 
реалізована набагато більше, аніж просто 
Великодні яйця, які ми звикли виготовляти в 
домашніх умовах за допомогою оцту та 
барвника. Ці українські Пасхальні яйця 
виготовляються за способом, схожим на 
африканський батик. Батик - це процес, за 
якого бджолиний віск стратегічно 
застосовується до тканини, а потім 
занурюється і фарбується. Після цього віск 
видаляється або на ньому вдається 
створювати складні й прекрасні барвисті 
візерунки. У випадку з писанками, замість 
тканини використовують яйця. Інакше 
кажучи, процес дуже схожий. Барвники, що 
використовуються для розпису писанок, є 
особливими, а не безпечними для харчових 
продуктів, якими ми користуємося для 
сучасних великодніх яєць. Віск, як у батику, - 
це бджолиний віск і спеціальний інструмент, 
який називається писачком. Писачок нагадує 
перо, яке використовується для нанесення 
візерунків гарячим воском. Кожен візерунок 
має особливе значення, 
і є символічним для багатьох різних речей. 
Особа, яка пише писанки, буде застосовувати 
ці особливі моделі, щоб отримати 
благословення для конкретних намірів. 
Оформлені яйця також були призначені для 
подарунків! Можливо, розпис писанок узяв 
свій початок в Україні, але став широко 
поширеною практикою в багатьох 
слов'янських країнах. Якщо ви зацікавлені в 
цій практиці, можете замовити матеріали 

 

 

 

«Не слід думати про Божі вчинки, коли 
живіт сповнений; за повного шлунку не 
може бути ніякого бачення 
Божественних таємниць»  
 
+ Св. Серафим Саровський 

Писанки 
СТАРА ТА 
НЕЙМОВІРНА 
ТРАДИЦІЯ 
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ÐÎÇÔÀÐÁÎÂÓÉ ÒÀ 

ÄÅÊÎÐÓÉ ÂËÀÑÍ² 

ÏÈÑÀÍÊÈ  

Ðîçôàðáóé ïèñàíêè äëÿ 

òîãî, ïðî êîãî ìîëèøñÿ 

³ Áîã áëàãîñëîâèòü òåáå 

÷è ëþäèíó, êîòðó ëþáèø! 
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«І був розп’ятий за 
нас за Понтія Пилата,і 
страждав, і був 
похований. І воскрес 
у третій день згідно з 
Писанням, і вознісся на 
небо, і сидить праворуч 
Отця»  (Символ віри)

«Віддав себе взамін 
смерті, що в собі держала 
нас, запроданих гріхові. 
І, зійшовши через хрест 
до аду, щоб наповнити 
собою все, Він усунув 
болі смертні і воскрес у 
третій день, і простелив 
шлях усякій плоті 
воскресінням з мертвих 
[…]. Він став початком 
померлих, первородним 
з мертвих […]. І, 
вийшовши на небо, Він 
сів праворуч величности 
твоєї на висотах»  
Анафора Літургії святого 
Василія Великого)

Наш Катехизм,  Христос 
– наша Пасха ( Львів, 
2011)  
нам дає науку про Пасху 
Христову
  
Слово Пасха (єврейською 
– Песах), означає пройти 
повз, перейти через. 
Пасха Ісуса Христа – 
це Його перехід через 

страждання, смерть до 
Його прославлення у 
Воскресінні й Вознесінні. 
У найглибшому сенсі 
Пасхою є Сам Христос 
(див. 1 Кр. 5, 6-8), адже в 
Ньому стався перехід від 
смерті до життя: «Пасха 
Господня, Пасха – від 
смерті бо до життя і від 
землі до небес Христос 
Бог нас перевів». Без 
Нього всі зусилля 
людства визволитися з 
полону гріха і смерті 
були б марними.

 У Старому Завіті 
святкування Пасхи було 
спомином визволення Бо-
жого народу з єгипетської 
неволі. Після відмови 
фараона відпустити 
народ ангел смерті 
умертвив єгипетських 
первістків. Він «пройшов 
мимо» ізраїльських 
домівок, одвірки яких, 
за вказівкою Мойсея, 
були помазані кров’ю 
жертовного агнця, так 
що жодна єврейська 
дитина- первісток не 
померла (див. Вих. 12, 
12-13). Святкуючи Пасху, 
євреї згадували також і 
«перехід через» Червоне 
море, коли Господь Бог 
урятував ізраїльський 
народ від фараонового 
війська (див. Вих. 14).

Старозавітня Пасха 
була прообразом 
Христової Пасхи, 
бо готувала Божий 
народ до остаточного 
визволення і спасіння в 
Божому Царстві: Христос 

– Агнець Божий – Своєю 
кров’ю (пор. 1 Пт. 1, 
19) виводить людство 
з неволі гріха та влади 
смерті і вводить до 
воскресіння та
вічного життя.

Христос – наша Пасха – 
бере на Себе «гріх світу», 
страждання і смерть: 
«Які ж страждання Він 
прийняв за нас? Це 
страждання любові. 
Любов є стражданням». 
Пасха Христова є 
виявом Божої любові: 
«Перед святом Пасхи 
Ісус, знаючи, що вибила 
Його година переходу 
з цього світу до Отця, 
полюбивши Своїх, що 
були в світі, полюбив 
їх до кінця» (Йо. 13, 1). 
Господь добровільно 
приймає Свою смерть: 
«Я кладу Моє життя, щоб 
знову його взяти. Ніхто 
його в Мене не забирає, 
бо Я Сам кладу його від 
Себе. Владу бо маю його 
покласти і владу маю 
назад його забрати» 
(Йо. 10, 17-18). Христос 
Самого Себе приносить 
у жертву за нас, 
«одночасно як Священик 
і Агнець Божий, Котрий 
бере гріх світу». Христос 
переміг смерть Своїм 
воскресінням, бо Бог не 
дасть «своєму побожному 
уздріти зітління» (Пс. 16, 
10). Через воскресіння 
смерть Христа стала 
нашим переходом до 
нового життя.

Христовою Пасхою 

знищений «останній 
ворог – смерть» (1 Кр. 
15, 26), супроти якого 
людина була безсила. 
«Щоправда, ми й тепер 
помираємо, як і раніше, 
але не залишаємось у 
смерті; і це не означає 
помирати… Сила смерті 
та справжність смерті в 
тому, що померлий уже 
не може повернутися до 
життя… Якщо ж він після 
смерті оживе, і то кращим 
життям, то, значить, це 
вже не смерть, а успення» 
Воскресіння Христа є 
єдиною і неповторною 
історичною подією та 
основою християнської 
віри: «А коли Христос не 
воскрес […], то марна й 
віра ваша» (1 Кр. 15,15). 
Віра у воскреслого Христа 
є початком нашої Пасхи.

 Християни готуються до 
щорічного святкування 
Пасхи у часі Великого 
посту, який триває 40 днів 
– на образ 40-річного 
переходу Божого 
народу в Обіцяну землю 
та 40-денного посту 
Христа в пустелі. Піст 
виховує християнина в 
стриманості від гріха, веде 
до внутрішньої свободи 
та справжньої радості. 
Протягом посту Церква 
літургійно супроводжує 
християн піснеспівами 
Посної тріоді, які вказують 
на глибинний сенс посту 
– примирення з Богом і 
ближніми та служіння їм. 
(№ 215-220)

Ïасха Ісуса Христа 
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На сâято Входу Госïоднього â Єрусалим: «Бог ïриходить, 
але âибір є за нами…»

Неділя, 09 квітня 2017 p. 

Вечеря Ісуса із Лазарем та 
Його вхід в Єрусалим – події 
не закриті в минулому. Вони 
стосуються нас і сьогодні. Бо 
таїнственну вечерю Христос 
буде споживати з нами, 
через своє низходження. 
Адже Божественна Літургія 
– трапеза Його тіла і крові.

Після неї ми увійдемо в 
наше місто – наше щоденне 
життя і перед нами постане 
той самий вибір, як тоді 
перед людьми в Єрусалимі. 
Ми можемо прийняти і 
отримати спасіння й життя 
або відкинути це. Бог 
приходить, але вибір є за 
нами…

На цьому наголосив Глава 
і Отець УГКЦ Блаженніший 
Святослав під час 
проповіді на Архиєрейській 
Божественній Літургії 
9 квітня у свято Входу 
Господнього в Єрусалим 
у Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового.
У Священному Писані один 
із ключових образів, яким 
Боже Слово відкриває 
істину є образ Бога, який 
приходить: «Наш Господь 
не є закритим сам у собі, 
а грядущим; Він є Богом, 
який рухається, Богом, 
який приходить до людини. 
Сьогоднішнє свято Входу 
Господнього в Єрусалим у 
собі несе один єдиний зміст 
і благовіст – “гряде наш 
Господь”». Навіть більше, 
кожна подія Страсного 
тижня є також розкриттям 
істини про прихід Господній 
до нас.

Євангельське читання 
цього дня має дві частини. 
Насамперед у ньому 
йдеться про дивну вечерю, 
що є «прообразом 
Тайної вечері, яку Ісус 
буде споживати зі своїми 
учнями перед своєю 
смертю на хресті»: «У 
домі Лазаря Той, хто 
воскресив, і той, кого 
воскресили, разом 
споживають вечерю. 
Дивна та вечеря! Учора 
наш Господь викликав 
людину з гробу, яка вже 
чотири дні перебувала в 
рабстві смерті, а сьогодні 
з нею вечеряє. Ба більше, 
сестра Лазаря на тій 
вечері помазує Ісуса... Бо 
у Священному Писанні 
помазували миром 
лише царів, священиків 
і пророків. Але це 
помазання показує нам 
щось глибше: та вечеря 
є ніби одкровенням 
внутрішнього життя 
Пресвятої Тройці, 
яка запрошує людину 
розділити з нею її вічне 
життя у воскресінні».

А інша частина – Христос, 
входячи в Єрусалим, 
зустрічає молодь, яка 
першою Його впізнає і 
приймає як Того, на якого 
так довго чекали, який 
може сповнити всі мрії 
молодої людини. «Його 
вхід має кілька глибоких 
ознак. Найперше, це 
низходження, приниження 
– сьогодні Його вітають 
у славі, а за кілька днів 
від нього відречуться 
і скажуть, що немає 

іншого царя за римського 
кесаря; сьогодні стелять 
одяг перед ослям, на 
якому Він в’їжджає в 
Єрусалим, а за кілька 
днів з нього самого 
здеруть одяг і Він нагим 
предстане перед світом, 
а його одіж розділять між 
собою розбійники, що 
його розпинали, кидаючи 
жереб; сьогодні ріжуть 
галузки з дерев на знак 
сприйняття Єдиного, який 
несе перемогу, а за 
кілька днів Його розіпнуть 
на хресному дереві і 
не будуть очікувати від 
нього, що Він дасть їм 
життя, а заберуть від 
Нього самого життя», – 
пояснив він.

Та серед тих людей, 
які бачать Христа, який 
подібно, як цар Давид, 
що заснував Єрусалим, 
сідає на жереб’я і 
входить у місто, є особи 
двох категорій. Одні, 
подібно, як молодь, 
інтуїтивно відчують Бога 
як Царя, тому, аби 
перед Ним відкрити своє 
життя, вони до Його ніг 
стелять свою одіж (свою 
роль у суспільстві, своє 
завдання). А є інші, які 
в момент Його входу, 
прагнуть Його вбити. 
Людина по-різному 
сприймає Бога, що до неї 
хоче  наблизитися… 
  
Далі проповідник 
продовжив: «За кілька 
днів ми побачимо, як 
державні мужі й політики 
будуть бігати по церквах, 
жодної Літургії до кінця 

не вислухаючи, до Причастя 
не приступивши, аби 
зробити гарну фотографію 
і гарно показати себе. А 
пізніше, тут, в Києві, не 
вагаючись, вони підпишуть 
будь-який закон, який буде 
смертним засудом сімейних 
цінностей. Вони поклоняться 
новій атеїстичній ідеології 
гендеру, називаючи її чомусь 
«європейськими цінностями». 
Буквально за кілька днів сила 
політиканів заповнять наші 
храми і посвячуватимуть 
паски, але не завагаються 
за 30 срібняків продати 
національну українську 
ідею, аби показати 
себе новоявленими 
месіями, а насправді 
вони є бешкетниками, 
які руйнують Українську 
Державу, виступають 
проти самих засад 
суспільного державного 
буття і називають себе 
патріотами».

Однак, за словами 
Блаженнішого Святослава, 
за кілька днів те саме, 
можливо, зробимо і ми, 
прості громадяни України. 
Адже нині ми освячуємо 
вербу, а коли перед нами 
постане життєво важливий 
вибір, ми не зуміємо нашу 
віру втілити в наші вчинки. І, 
можливо, будемо відрікатися 
від того Господа, якому 
співаємо сьогодні «осанна».

Блаженніший Святослав, 
Глава УГКЦ.
h t t p : / / u g c c . u a / v i d e o / 
g lava_ugkts_na_svyato_
vhodu_go spodnogo_v_
yerusalim_bog_prihodit_ale_
vibіr_ie_za_nami_79169.html



 

Релігійне Товариство українців католиків 
«Свята Софія» у США 

має шану запросити Вас на святковий бенкет 
з нагоди свого 45-ліття, 

який відбудеться  
в суботу, 11 травня 2019 р.Б. 

в головній залі Українського Освітньо-
Культурного Центру 

за адресою: 
700 Cedar Rd., Jenkintown, PA 19046 

Початок о 6.00 год. вечора 
Почесний гість події: 

Глава УГКЦ Патріярх Святослав (Шевчук) 
 

Головна подія вечора:  
відкриття Патріяршого фонду 

Квитки: 150 дол. від особи 
Чеки з позначкою Banquet просимо 

виставляти на: 
St. Sophia Religious Association, Inc.  

і надсилати на адресу:  
7911 Whitewood Rd., Elkins Park, PA 19027 

 
Зголошення приймаються  

до 15 квітня 2019 р.Б 
 
 

За додатковою інформацією просимо 
звертатися: 216-635-1555 

45-ЛІТТЯ             
РЕЛІГІЙНОГО ТОВАРИСТВА 

УКРАЇНЦІВ КАТОЛИКІВ  

«СВЯТА СОФІЯ» США 

СВЯТКОВИЙ БЕНКЕТ-
ФАНДРЕЙЗІНГ 

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

ВІДКРИТТЯ 
ПАТРІЯРШОГО ФОНДУ 

ЗА УЧАСТІ БЛАЖЕННІШОГО 
СВЯТОСЛАВА (ШЕВЧУКА),  

ОТЦЯ І ГЛАВИ УГКЦ 

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

СУБОТА, 11 ТРАВНЯ 2019 Р.Б 

6.00 ГОД. ВЕЧОРА 

Український Освітньо-
Культурний Центр 

700 N. Cedar Rd., Jenkintown, 
PA 19046 
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Sviachene in Scranton, PA

Father Myron Myronyuk and his Parish Family of Scranton’s Saint Vladimir Ukrainian Greek Catholic 
Church will conduct their annual Easter Dinner “Sviachene” celebration on Sunday, May 5, 2019, beginning 
at 12:15pm in the Parish Center at 428 North Seventh Avenue. Dinner will consist of Ukrainian borshch, 
ham, kobasa, red horseradish, holubchy, potato salad, rye bread, rolls, dessert and  beverages. Takeouts 
available by advance order - must be picked up promptly between 11:30am and no later than 12 noon.

 
Musical entertainment by the delightful Ihor and Regina Duo. A theme basket and 50/50 raffle will be 

available along with a drawing for an attractive Ukrainian tablecloth.
 

Admission: $15.00 adults; $8.00 students; age 5 and under free.
Advance reservations only - no tickets at the door. For reservations contact Maria Black at 570 

503-1514. Deadline is Monday, April 29.
 

Everyone is invited to our welcoming church and at our table!
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88th Annual Pilgrimage to the Mother of God

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

SAVE THE DATE
Sunday, October 6, 2019

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

Come pray with us!

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

 

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



"Meatless Meal for LENT" 
will be  held in Olyphant, PA

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.   
Call Sandra at  570-383-9487 for reservations.   The 
deadline for pre-sold tickets is Monday, April 8th, 2019.
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Saint Basil Academy
Summer Programs

Saint Basil Academy will be offering an entrance 
exam in the summer in conjunction with a 
practice course the week of June 24.  Students 
taking the summer entrance exam will receive 
early notification of scores and eligibility for 
academic scholarships.  The practice course will 
take place Monday through Wednesday from 
9 AM-12 PM with the entrance exam offered 
on Thursday.  Register online for the course, the 
exam, or both: https://www.stbasilacademy.

org/admissions/.

Saint Basil Academy will host summer field 
hockey, volleyball and soccer camps.  Camps 
begin June 24.  For more information and to 
register visit: https://www.stbasilacademy.org/

athletics/summer-sports-camp/.
Questions?  Please contact Kimberley 
Clearkin, Director of Admissions, kclearkin@

stbasilacademy.org or 215.649.9083.

THE PROVIDENCE ASSOCIATION
Your Ukrainian Fraternal Life Insurance 

And Benefit Society

LIFE INSURANCE ~ RETIREMENT ~ SAVINGS
                             www.provassn.com

FIXED ANNUITIES (Savings Certificates)
IRA’S AND ROTH IRAs

3.25% Tax Deferred or Exempt Interest Rate
Guaranteed Minimum Lifetime Rate of 3.00%

Current Interest Rate will increase automatically when economics warrant
Safe, Secure and Steady Wealth Accumulation

401(k), 457, 403(b), IRA and other pension plan rollovers
Call or email PROVIDENCE ASSOCIATION 

1-877-857-2284 (ext. 211) sales@provassn.com
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2019 p. - Цього року âідзначається 100-ліття уïокоєння 
блаæенної Йосафати й 150-річчя з дня її народæення. 

(20 листоïада 1869 p.  - 7 кâітня 1919 p.)
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Íîâèíè Öåðêâè

Прошення на літургії (30-31 березня, 2019 р)

За людей в Україні, щоб вони вдумливо й вільно обирали провідників своєї держави, які би завжди 
захищали особисту свободу, людські права та гідність народу, Господу помолімся.

Господи, помилуй! (тричі)

За ти, хто обраний очолити вільну й незалежну Україну, щоб вони служили народу й країні доброчесно 
й достойно, Господу помолімся.

Господи, помилуй! (тричі)

Вибори 2019 року
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Блаæенніший Сâятослаâ: «Гріх ïаралізує людину і 
не дає їй бути собою»

Неділя, 24 березня 2019 
p.
 
Гріх не дає нам 
можливості повноцінно 
діяти. Тому то так 
важливо нам прийняти 
Боже милосердя. Над 
цим просить замислитися 
Отець і Глава Української 
Г р е к о - К а т о л и ц ь к о ї 
Церкви Блаженніший 
Святослав під час 
проповіді до вірних у 
другу неділю Великого 
посту в Патріаршому 
соборі Воскресіння 
Христового. 

У другу неділю Великого 
посту, за словами 
Предстоятеля, Боже 
Слово нам розповідає 
про Ісуса Христа, який 
приходить до людини 
і проголошує слово 
Євангелія у приватному 
помешканні… У 
Євангелії підкреслюється 
відчайдушний вчинок 
кількох людей, які 
починають розбирати 
дах і спускають до 
Вчителя розслабленого 
чоловіка…
Проповідник зауважив, 

що в сучасному світі 
люди деколи втрачають 
відчуття і розуміння 
гріха. «Часто думаємо, 
що гріх – це щось на 
подобі психологічного 
неспокою. І ми шукаємо 
різні шляхи, щоб себе 
заспокоїти. Людина 
часто шукає когось, хто 
б знечулив її сумління, 
поміг їй просто не бачити 
того зла, того гріха, яке 
вона має в собі», – 
вважає архиєрей.

Навть більше, продовжив 
Блаженніший Святослав, 
сучасна людина 
думає, що причиною 
такого негативізму, 
такого неспокою є 
ті чи ті Божі заповіді 
і тому намагається 
їх недобачати і 
перекреслювати. Робить 
це, щоб начебто 
звільнитися від усього 
того, що може їй 
створювати душевний 
чи психологічний 
дискомфорт.

Духовний лідер 
підкреслив важливість 
прощення в духовному 

житті людини. 
Слово прощення 
перетворюється на чудо 
оздоровлення. «Простити 
– означає усунути все 
те, що робить людину 
розбитою, зламаною, 
н а д щ е р б л е н о ю . 
Простити означає 
усунути гріх», – вважає 
Предстоятель.

Сьогоднішня подія, 
наголошує проповідник, 
говорить нам 
правду. «Бо гріх – це 
параліч, внутрішнє 
розбиття людини. Цей 
розслаблений має 
всі члени свого тіла 
здоровими, але він є 
немічний, бо бракує тої 
внутрішньої сили, яка б 
усю його істоту зв’язала в 
один-єдиний повноцінний 
організм. Ось що робить 
з нами гріх. Він нас 
паралізує. Він не дає нам 
можливості повноцінно 
діяти. Тому так важливо 
нам прийняти Боже 
милосердя», – наголошує 
духовний лідер.

«Коли Бог мені дарує 
прощення, Він мене 

зцілює. Його прощення 
означає: «Встань і ходи». 
Боже прощення надає 
мені повноцінність. У 
сьогоднішньому Божому 
Слові ми бачимо, що 
Боже прощення означає 
нове сотворення людини. 
Своїм прощенням, своєю 
милосердною силою 
Христос повертає нас до 
життя нового сотворіння 
у Христі», – просить 
замислитися Глава УГКЦ.

«Відкриті небеса, 
благодать зцілення і 
відновлення, воскресіння 
моєї душі сьогодні 
є найпотужнішим 
закликом Церкви в 
час Великого посту. 
Бо момент покаяння, 
покути, період Великого 
посту є часом зцілення 
від паралічу, – часом, 
коли я можу отримати 
Боже милосердя. Це час, 
коли я можу почути над 
своєю головою у сповіді 
слова: «Сину, доню, 
прощаються тобі твої 
гріхи. Встань, візьми своє 
ложе і йди», – сказав 

30 березня оголошено національним Днем молитâи та 
ïосту у намірі âиборіâ Ïрезидента України

25 березня 2019 p.

З ініціативи 
Всеукраїнської ради 
Церков і релігійних 
організацій і за підтримки 
Президента України 
30 березня 2019 року 

оголошено днем молитви 
і посту в намірах чесних 
і мирних президентських 
виборів.

Про це повідомив голова 
ВРЦіРО єпископ РКЦ 
Віталій Кривицький, пише 

Католицький Медіа-
Центр.  «Президентські 
вибори – дуже важлива 
подія. Нехай піст і 
молитва кожного 
громадянина України 
спричиняться до вибору 
на посаду Президента 

людини, яка цього 
гідна», - зазначається у 
повідомленні.

https://risu.org.ua/ua/
index/al l_news/state/
n a t i o n a l _ r e l i g i o u s _
question/75189

(Ïродоâæення на ст. 29)
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27 березня 2011 p.

Блаженніший Святослав.
Але Євангеліє також каже, 
додав Предстоятель, що 
розслаблений грішник 
не може лише власними 
силами прийти до 
Христа. Він потребує 

спільноти віруючих 
людей, які б силою своєї 
віри принесли його до 
оздоровляючої десниці 
Спасителя. Ми сьогодні 
з вами є у храмі, тому 
що хтось колись силою 

своєї віри приніс на своїх 
руках, у своєму серці нас 
до Бога.

Департамент інформації 
УГКЦ

ht tp ://news .ugcc .ua/
video/ blazhennіshiy_
s v y a t o s l a v _ g r і h _
para l і zu ie_ lyud inu_ і_
n e _ d a i e _ i y _ b u t i _
soboyu_85747.html

Блаæенніший Сâятослаâ: «Гріх ïаралізує людину і 
не дає їй бути собою»

Вісім рокіâ тому âідбулася інтронізація ноâого Глаâи УГКЦ 
Блаæеннішого Сâятослаâа. Як це було…

Середа, 27 березня 
2019 p. 

Вісім років тому, 27 
березня 2011 року, 
обраний Виборчим 
Синодом Єпископів 
УГКЦ і потверджений 
Вселенським Архиєреєм 
новий Глава УГКЦ, 
Верховний Архиєпископ 
К и є в о - Г а л и ц ь к и й 
Блаженніший Святослав 
зійшов на престол. 

Свято розпочалося 
Хресною ходою.  
Процесія, очолювана 
хрестом і хоругвами, 
пройшла від церкви 
Благовіщення Пресвятої 
Богородиці до  
головного храму греко-
католиків: Патріаршого 
собору Воскресіння 
Христового. У процесії 
взяли участь понад 
350 священиків, 60 
єпископів УГКЦ та інших 
Східних Католицьких 
Церков, представники 
А п о с т о л ь с ь к о г о 
Престолу, Європейської 
Є п и с к о п с ь к о ї 

Конференції, ієрархи 
Р и м о - К а т о л и ц ь к о ї 
Церкви в Україні.
Чин інтронізації Глави 
УГКЦ розпочався 
із проголошення 
Секретарем Синоду 
Єпископів УГКЦ 
владикою Богданом 
Дзюрахом рішення 
Синоду Єпископів УГКЦ 
про обрання владики 
Святослава на пост 
Глави  УГКЦ. Відтак 
новообраний Глава 
Церкви зійшов на 
архиєрейський амвон, 
де під виголошення 
«Аксіос!» отримав 
архиєрейські відзнаки. 
Предс то я т е л ь с ь к ий 
омофор новому 
Першоієрархові Церкви 
вручив Митрополит 
П е р е м и ш л ь с ь к о -
Варшавський Іван 
Мартиняк, панагію 
та енкольпіон 
– Митрополит 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к и й 
Степан Сорока, 
а Митрополит 
Вінніпезький Лаврентій 
Гуцуляк – митру. 

Патріарший жезл, 
символ прийняття 
нової влади і нових 
повноважень – обраний 
і потверджений 
Першоієрарх Церкви 
отримав з рук 
Митрополита, а тоді 
ще Архиєпископа 
Львівського Ігоря 
Возьняка.

Обряд посадження 
Глави Церкви на 
горне сідалище, 
центральний літургійний 
момент інтронізації 
за візантійською 
традицією, здійснили  

М и т р о п о л и т 
П е р е м и ш л ь с ь к о -
Варшавський Іван 
Мартиняк, Митрополит 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к и й 
Степан Сорока, 
М и т р о п о л и т 
В і н н і п е з ь к и й 
Лаврентій Гуцуляк, 
Апостольський екзарх 
для українців Франції, 
країн Бенілюксу та 
Швейцарії владика 
Михайло Гринчишин, 
Єпарх Самбірсько-
Дрогобицький владика 
Юліан Вороновський 

(Ïродоâæення на ст. 30)

(ïродоâæення з ïоïередньої сторінки)
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та Єпископ-емерит 
Стемфордської єпархії 
владика Василь Лостен.

Ïерша ïроïоâідь 
Глаâи УГКЦ 
Б л а æ е н н і ш о г о 
Сâятослаâа

Після цього 
н о в о п о с т а в л е н и й 
Отець і Глава УГКЦ, 
Верховний Архиєпископ 
К и є в о - Г а л и ц ь к и й , 
виголосив свою 

першу інтронізаційну 
проповідь. «Сьогодні 
ми, спадкоємці 
В о л о д и м и р о в о г о 
хрещення, відчуваємо 
єдність і тяглість з 
нашою історією і 
традицією, переймаємо 
дорогоцінний спадок 
наших великих 
попередників: слуги 
Божого митрополита 
Андрея Шептицького, 
патріархів Йосифа, 
Мирослава Івана та 

Любомира. Сьогодні 
ці мужі теплою 
рукою Любомира 
благословляють нас 
та роблять цей скарб 
живим, промовистим 
та просвічуючим для 
сучасного українця. 
«Святість об’єднаного 
Божого люду» є і буде 
стратегією розвитку 
нашої Церкви», – сказав 
Блаженніший Святослав 
у завершальній 
частині свого першого 

Вісім рокіâ тому âідбулася інтронізація ноâого Глаâи УГКЦ 
Блаæеннішого Сâятослаâа. Як це було…

патріаршого слова.  

Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua/
video/ vіsіm_rokіv_
t o m u _ v і d b u l a s y a _
і n t r o n і z a t s і y a _
novogo_glavi_ugkts_
b l a z h e n n і s h o g o _
svyatoslava_yak_tse_
bulo_85780.html

У Німеччині Блаæенніший Сâятослаâ âистуïиâ на засіданні 
організації «Церкâа â ïотребі»

Середа, 03 квітня 2019 
p. 

Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав 
з робочим візитом 
прибув до Німеччини та 
бере участь в засіданнях 
благодійної організації 
«Церква в потребі», яка 
була створена в 1947 
році. Предстоятеля 
супроводжують о. 
Андрій Максимович, 
а д м і н і с т р а т о р 
Патріаршої курії, та о. 
Любомир Яворський, 
патріарший економ. 

У своєму слові Глава 
Церкви подякував 
усім за присутність і 
можливість виступити 
на цьому заході. Він 
також зазначив, що 
УГКЦ пройшла нелегкий 
шлях у своєму розвитку: 

«Українська Греко-
Католицька Церква 
була опозиційною до 
комуністичного режиму 
в СРСР. Лише 30 років 
тому наша Церква 
відродилася, отримала 
повноцінне звільнення. 
Вона є глобальною 
Церквою, тому що діє 
не лише в Україні та для 
українців, а для всіх у 
всьому світі».

Окрім цього, 
Блаженніший Святослав 
(як приклад) згадав 
про візит голови ПМВ 
владики Йосифа 
Міляна і секретаря 
ПМВ о. Андрія Гаха до 
Південно-Африканської 
Республіки, де вони 
вперше відслужили 
Літургію. Таким 
способом, на думку 
Предстоятеля, УГКЦ 

пізнає різні культури, 
мови та країни.

Очільник греко-католиків 
у своєму слові до 
присутніх перелічив 
важливі питання, виклики 
та проблеми, які тепер 
переживають українці: 
війна на сході країни 
(зокрема екологічні 
проблеми, адже 
Донбас потерпає від 
забруднення води та 
замінованих територій), 
анексія Криму, популізм 
тощо.

«Ми не були багатою 
країною до війни. 
Проте, уявіть собі, 
що відбувається з 
економікою країни 
зараз, під час війни!» 
- закликає до роздумів 
Глава Церкви. За його 
словами, не лише війна 

та економічні проблеми 
змушують чимало 
молодих та освічених 
людей емігрувати 
до Західної Європи, 
а й також соціальні 
негаразди та політична 
нестабільність.

Блаженніший Святослав 
висловився і щодо 
президентських виборів 
в Україні... 

«Ми потребуємо свободи, 
християнської моралі, 
що є фундаментальними 
цінностями, які 
побудують модерну й 
успішну країну», - вважає 
Глава УГКЦ і додає, 
що українцям також 
необхідно мати духовних 
і високоморальних 

(Ïродоâæення на ст. 31)

(ïродоâæення з ïоïередньої сторінки)
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Наприкінці він згадав 
про великий внесок 
волонтерського руху, 

У Німеччині Блаæенніший Сâятослаâ âистуïиâ на засіданні 
організації «Церкâа â ïотребі»

зокрема Карітасу 
України, а також про 
екуменічну ситуацію в 
Україні.

Департамент інформації 
УГКЦ

ht tp ://news .ugcc .ua/
news/u_n іmechch in і_

blazhennіshiy_svyatoslav_
vistupiv_na_zasіdannі_
organіzatsіi_tserkva_v_
potrebі_85875.html

Ïаïа: Хліб – це не ïриâатна âласність, а дар, 
яким слід ділитися

Íîâèíè Öåðêâè

Роздумуючи над 
четвертим проханням 
з молитви «Отче наш», 
Святіший Отець звернув 
увагу на те, коли 
вона перестає бути 
християнською й коли 
хліб, про який просимо, 
ставатиме нашим 
обвинувачем.

о. Тимотей Т. Коцур, 
ЧСВВ – Ватикан

Хліб, якого християнин 
просить в молитві, не є 
«моїм», але – «нашим». 
На цьому наголосив 
Папа Франциск, 
коментуючи під час 
загальної аудієнції в 
середу, 27 березня 
2019 р., чергове 
прохання з молитви 
«Отче наш», яке звучить: 
«Хліб наш щоденний дай 
нам сьогодні». Вступом 
до цих роздумів став 
євангельський уривок 
про помноження хлібів.

Ïрохання як ïочаток 
зустрічі з Ісусом

Як зауважив Святіший 
Отець, друга частина 
Господньої молитви 

розпочинається словом, 
«яке має аромат 
щоденності» – «хліб». 
Це нагадує нам про 
«очевидність, про яку ми 
часто забуваємо»: ми 
не є самодостатніми й 
кожного дня потребуємо 
поживи.
«Святе Письмо показує 
нам, що для багатьох 
людей відправною 
точкою зустрічі з Ісусом 
стало прохання. Ісус 
не вимагає вишуканих 
призивань, більше того, 
все людське життя, з 
його найконкретнішими і 
щоденними проблемами, 
може перетворитися в 
молитву», – сказав він, 
підкреслюючи, що Ісус 
ніколи не був байдужим 
перед обличчям людських 
прохань і людського 
болю.

Ïросити хліба â 
сïільності з іншими
Отож, за словами 
Наступника святого 
Петра, Ісус навчає 
нас просити в Отця 
щоденного хліба. 
Просити його в «єдності 
з багатьма людьми», 
для яких це прохання 

стало воланням, «що 
супроводить щоденну 
тривогу». Вистачить 
згадати про батьків і 
матерів, які лягають 
спати в тривозі, бо 
не мають достатньо 
хліба, щоби нагодувати 
дітей наступного дня. 
Уявити, як ця молитва 
проказується не в 
зручній квартирі, але в 
кімнаті, де не вистачає 
необхідного для життя…

«Тоді слова Ісуса 
набирають нової сили, 
– зазначив Папа. – 
Християнська молитва 
розпочинається саме 
з цього рівня. Це не 
вправа для аскетів, 
відправною точкою є 
дійсність, серце та плоть 
людей, що перебувають 
у потребах, або ж 
поділяють становище тих, 
які не мають необхідного 
для життя. Навіть 
найбільші християнські 
містики не можуть 
оминути простоту цього 
прохання: Отче, вчини 
так, аби ми і всі мали 
сьогодні необхідний хліб. 
А “хліб” позначає також 
воду, ліки, домівку, 

працю…».

«Наш», а не «мій»
У цьому контексті 
Святіший Отець 
закликав бути уважними 
і пам’ятати про те, 
що хліб, про який 
християнин просить в 
молитві, не є «моїм», але 
«нашим» хлібом. «Цього 
бажає Ісус. Він вчить нас 
просити його не лише 
для себе самих, але 
для всього братерства 
світу. Якщо не молимося 
в такий спосіб, 
“Отче наш” перестає 
бути християнською 
молитвою. Якщо Бог є 
нашим Батьком, то як 
можемо ставати перед 
Ним, не взявши одні 
одних за руки? Всі ми. 
І якщо хліб, який Він 
нам дає, розкрадаємо 
між собою, як можемо 
називатися Його 
дітьми?» – запитував 
Папа, додаючи, що 
Господня молитва 
включає елемент емпатії 
та солідарності.
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За його словами, 
в своєму голоді ми 
повинні відчувати 
голод багатьох людей, 
а тому благати Бога, 
щоб їхні прохання були 
вислухані. Ісус вчить 
Церкву представляти 
перед Богом «потреби 
всіх». Тож як тут не 
згадати голодних 
дітей в регіонах, де не 
припиняються війни.

Хліб, який нас 
обâинуâачує
«Хліб, про який 
просимо в Господа 
на молитві, це той 
самий хліб, який 
одного дня нас 

обвинувачуватиме. Він 
картатиме нас за те, що 
ми замало призвичаїлися 
ламати його з ближніми, 
ділитися ним», – вів 
далі Святіший Отець, 
зазначаючи, що цей 
хліб, «дарований для 
людства, був, натомість, 
з’їдений лише деким», а 
любов не може цього 
перенести.

Сïраâæнє чудо
В Євангелії читаємо, 
що одного разу перед 
Ісусом був великий 
натовп, що був голодний. 
І знайшовся лише однин 
юнак, готовий поділитися 
своїми запасами: п’ятьма 

хлібами і двома рибами. 
Й Ісус помножив цей 
великодушний дар. 
Як зауважив Папа, 
хлопчина «зрозумів 
урок» Господньої 
молитви: пожива не є 
приватною власністю, 
але даність провидіння, 
якою слід ділитися.

«Справжнім чудом, яке 
Ісус зробив того дня, є 
не так помноження, але 
взаємоподіл: дайте те, що 
маєте, і я зроблю чудо. 
Він Сам, помножуючи 
цей принесений хліб, 
випередив жертву 
Себе Самого в 
Євхаристичному хлібі. 

В дійсності, лише 
Пресвята Євхаристія 
спроможна наситити 
голод нескінченного 
та прагнення Бога, що 
надихає кожну людину, 
також і в пошуках 
щоденного хліба», – 
підсумував Папа.
27 березня 2019, 
12:06
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(ïродоâæення з ïоïередньої сторінки)


