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Фестиваль українських різдвяних коляд 
відбувся в Катедрі у Філадельфії

Ф і л а д е л ь ф і я , 
Пенс. -  У неділю, 13 
січня 2019 р. хори з 
українських католицьких 
церков, церков 
інших віросповідань 
та організацій 
зібралися разом, щоб 
відсвяткувати Різдво 
Фестивалем коляд в 
Українській Католицькій 
Катедрі Непорочного 
Зачаття у Філадельфії. 
Всечесніший отець 
Роман Пітула, ректор 
Катедри, був ведучим 
на цьому фестивалі.
 
На фестивалі виступили: 
катедральний хор, 
різні групи дитячого 
ансамблю «Соловейки», 
хор Української 
школи в Дженкінтавн, 
парафіяльний та 
молодіжний хор церкви 
Архистратига Михаїла 
з Дженкінтавн, хор 
школи в Квінтон 
під проводом Івана 

Вернеги, дуєт Андрійка 
та Юлі Фартачук, 
ансамблі бандуристів 
«Шаблі кобзарів» та 
«Берегиня», Об’єднаний 
баптистський хор із 
Вормінстер, чоловічий 
ансамбль «Дзвін» 

та камерний хор 
«Аколада».

Перед завершенням 
фестивалю Єпископ 
Андрій Рабій привітав 
і подякував хористам, 
диригентам та гостям 
Фестивалю. Він сказав: 
«Спів коляд – це  не лише 
музика, це молитва до 
Бога, це прославляння 
Господа.  Кожна коляда 
це не лише поезія, 
це вираження нашої 
віри.  Моя молитва 
і моє бажання, щоб 
ми продовжували цю 
традицію звеличення 
нашого Господа Бога».
Фестиваль завершився 
к о л я д у в а н н я м 

зведеного хору всіх 
учасників фестивалю 
під проводом Богдана 
Генгала. 

По завершенні 
фестивалю учасники 
гостилися й спілкувалися 
в катедральному залі. 

(фото: Т. Сівак та 
родини Білий). 

Äивіться відео на 
нашому каналі 
YouTube. 

h t t p : / / w w w .
youtube.com/user/

thewayukrainian
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Фестиваль українських різдвяних коляд 
відбувся в Катедрі у Філадельфії

Хор Українського Католицького Архикатедрального 
Собору Непорочного Зачаття у Філадельфії, ПА

Керівник: Богдан Генгало

Квартет бандуристів «Шаблі Кобзарів»
Керівник: Галина Боднар

«Соловейки» 
(2 мол. групи)

Дженкінтавн,ПА 
Керівник: 

Галина Боднар, 
Акомпoніатор: 
Любов Щуйко

(Продовæення на ст. 4)
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Фестиваль українських різдвяних коляд 
відбувся в Катедрі у Філадельфії

Дитячий Хор Нашої Української Рідної Школи, Дженкінтавн, ПА
 Керівник: Галина Боднар, Акомпоніатор: Любов Щуйко

Хор Української Католицької
 парафії Св. Михаїла, 

Дженкінтавн, ПА 
Керівник: Марія Камінська

(Продовæення на ст. 5)
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Фестиваль українських різдвяних коляд 
відбувся в Катедрі у Філадельфії

«Соловейки» (ст. група) — Дженкінтавн, ПА 
Керівник: Галина Боднар, Акомпоніатор: Любов Щуйко

Шкільний Хор Куинтин (Quinton) — 4-8 класи, 
Куинтин, Н. Дж.; Керівник: Іван Вернега

Андрій і Юліана Фартачук
Скрипка і фортепіано

(Продовæення на ст. 5) (Продовæення на ст. 6)
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Об’єднаний 
Баптиський Хор, 
Вормінстер, ПА 
Керівник: Іван 

Веленчук

Молодіжний Хор Української Католицької парафії 
Св. Михаїла, Дженкінтавн, ПА

Керівник: Марія Камінська

Дует бандуристів «Берегиня» 
Галина Боднар і Юлія Ступень

Äивіться відео на нашому 
каналі YouTube.  

h t t p : / /www . you t u be . c om/u s e r /
thewayukrainian

(Продовæення на ст. 7)
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Фестиваль українських різдвяних коляд 
відбувся в Катедрі у Філадельфії

Чоловічий Хор «Дзвін», Філадельфія, ПА
Керівник: Нестор Кизимишин

Камерний хор «Аколада», Філадельфія, ПА
Керівник: Богдан Генгало

Зведений Хор всіх учасників Фестивалю Різдвяної Коляди; Керівник: Богдан Генгало

Владика Андрій Рабій вітає учасників 
Фестивалю.

(Продовæення на ст. 7)
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Різдвяні соціальні проекти парафій

• Äодатки і виправлення до сторінок Різдвяного соціального проекту парафій 
в номері «Шляху» за 13 січня 2019 р.

а) Централія, парафія Успіння Пресвятої Богородиці, передала шкарпетки, рукавиці , шалики для 
малозабезпечених та дитячі речі для організації «Birthright».

б) Маунт Кармель, парафія святих Петра й Павла – їхній проект «зупа й канапка» здійснюється двічі 
на місяць, а не один раз, як було написано в газеті.

в)  Філадельфія, парафія св. Миколая разом з парафією Царя Христа в Філадельфії передали 
подарунки до «Світлички» та збірку грошей до ЗУАДК в Філадельфії. 

г) Симпсон, парафія святих Петра  й Павла разом з парафією в Скрентоні допомагає сиротам в 
Україні.  Вони роблять це уже кілька років.  У святкову пору вони також беруть участь у програмі 
«Пляшечки для дітей», яку спонсорує організація «Пенсильванці за життя». Парафіяни наповнюють  
дитячі пляшечки готівкою на підтримку місцевого руху «За життя». 

д) Парафії в Шенандоа, Сент Клер, Вашінгтон та Фронт Рояль, надіслали фото та статтю 
про свій Різдвяний соціальний проект. Інформація про їхній проект була подана в останньому номері 
«Шляху».

* 47-и з 65-ти наших парафій беруть участь у суспільному проекті «Парафіяльне Різдво».

Різдвяні соціальні проекти парафій

Архиєпархія Філадельфії допомагає громаді 
й малозабезпеченим людей через парафіяльні 

соціальні проекти. 
Парафії нашої Архиєпархії живо відгукнулися на заклик Владики Андрія Рабія допомогти 
напередодні Різдвяних свят малозабезпеченим людям у наших парафіях та в ширшій громаді.  

Äякуємо всім парафіянам і добровольцям в Архиєпархії, які щедро відгукнулися під час Пилипівки, 
часу поглибленої молитви, строгого  посту  і щедрої милостині. Молитва відновлює нашу віру 
в Господа, піст укріплює нашу волю і самоконтроль, милостиня звертає нашу увагу на наших 
ближніх, особливо тих, які в потребі, одиноких й самотніх.

Наступні сторінки «Шляху» присвячені соціальним проектам в наших парафіях.

Ми щиро вдячні вам за ваші зусилля та щедрість у поширенні Різдвяного духу. 

Нехай  Бог благословить вас!

Христос Народився!  Славіте Його!
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Різдвяні соціальні проекти парафій

 
Філадельфія, Пенс.

В рамках проекту соціального 
служіння, о. Ярослав Курпель 
передає Адміністратору дитячого 
садочка “Світличка” п. Руслані 
Фартачук цукерки, печиво та 
забавки пожертвувані для дітей 
парафіянами церков Христа Царя 
та Святого Миколая у Філадельфії.

Парафії в Шенандоа та Сент Клер, Пенс.,

Оголошений Єпископом проект надихнув парафіян церкви св. Михаїла 
в Шенандоа та св. Миколая в Сент Клер, Пенс., продовжити збірку 
до громадського банку харчів впродовж різдвяного часу. Спільними 
зусиллями вони зібрали 25 подарункових наборів, які включали святкові 
страви для 4-х осіб, фланелеві покривала, бакалію та подарункові 
картки на харчі.

The parishes collected items and donations in the weeks leading up to 
Christmas. Volunteers sorted and bagged at St Michael’s rectory and began 
distribution on December 21st. Gift bags were distributed at the local senior 
housing apartments, Trinity Academy Elementary School and local families 
who sought us out for help.  Any additional food collected is going to serve 
the community through our yearlong food bank program.  Several local 

businesses assisted with 
this community outreach 
project.  

We also collected 
$1,090.00 for the 
children of the Ukraine.

Різдвяні соціальні проекти парафій



27 ñ³÷íÿ 2019 p.  10

Новини Архієпархії 

Різдвяні соціальні проекти парафій
Парафія в Вашінгтоні та місійна парафія у Фронт Рояль зібрали дитячі 

речі й передали їх до Центру для вагітних у Фронт Рояль.

Front Royal, VA – The Ukrainian Catholic National 
Shrine of the Holy Family, Washington, DC, and SS. 
Joachim and Anna, Front Royal, VA, joined together 
during the St. Philp’s Fast Charity Project 2018  to 
collect items for newborns and infants.  A van full of 
the donated goods was delivered to the Front Royal 
Pregnancy Center on Saturday, January 5, 2019.

The Front Royal Pregnancy Center supports needy 
mothers and newborns during the 9 months of 
gestation and after babies are born.  The center 
relies on community support to assist moms and 
babies.

Катедральний хор та камерний хор «Аколада» колядують в 
резиденції Владики Андрія Рабія, 13 січня 2019 р. 

Photo: Fr. Robert Hitchens and Fr. Wasyl Kharuk are shown with many of the goods that 
have been donated to the center.



27 ñ³÷íÿ 2019 p.  11

Новини Архієпархії 

Удосконалення навколо Катедри

На завершення 2018 р. були проведені певні покращення на Катедральній території: помальовано 
пліт, поміняно світла в храмі, встановлено нові вивіски на Катедру, парафіяльний будинок, Канцелярію, 
Музей та Монастир Сестер Місіонарок,  на флангштоки встановлені прапори США, України та 
Ватикану.   Відтепер ви не  проминете нас! 

Наново пофарбована огороæа.

Стара огороæа потребувала 
відновлення.

Нові світла

Яскравіші світла.

Old Bulb

New Bulbs

Нова вивіска Катедри з вулиці.
(Продовæення на ст. 12)



27 ñ³÷íÿ 2019 p.  12

Новини Архієпархії 

Удосконалення навколо Катедри

Нові флагштоки з прапорами на них.

Нові вивіски на Канцелярії та крамниці.

Нова вивіска на Канцелярії. Вивіска на Канцелярії світиться в темноті.

Нова вивіска на Монастирі Сестер 
Місіонарок.

Нова вивіска на парафіяльному 
будинку.

(продовæення з попередньої сторінки)
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Відвідини  музею 
«Скарб віри»

У неділю 13-го січня, перед Різдвяним 
Фестивалем Коляд у Катедрі,  музей 
«Скарб віри»  відвідали хористи 
Об’єднаного Баптистського Хору 
з Вормінстер, Пенс. Вони оглянули 
виставку про традиції  українського 

Різдва. 

”Traditional Ukrainian Christmas 
Display” is courtesy of the Ukrainian 
National Women’s League of 
America, Inc, Branch 88, Philadelphia 

Regional Council.
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Перед Різдвом Вифлеємський вогонь миру 2018 р. 
прибув до Вашінгтону 

Вашінгтон, ОК – 
У неділю, 16 грудня 
2018 р. Український 
Католицький Крайовий 
Собор Пресвятої 
Родини напередодні 
с в я т к у в а н н я 
Народження Христа 
офіційно отримав  
Вогонь миру.

У  храмі Різдва в 
Вифлеємі, над місцем 
народження Христа, 
в лампадах горить 
вогонь. Цей вогонь, 
який підтримується 
впродовж століть, є 
Вифлеємським вогнем 
миру, що символізує 
мир, любов та добро. 

The Peace Light from 
Bethlehem campaign 
was originally organized 
in 1986 by the Austrian 
Broadcasting Company - 
ORF (Linz) - and was part 
of a large charitable 
relief mission -Light into 
Darkness, for children 
in need in Austria and 
abroad. Since 1989, 
there has been a great 
deal of co-operation 
between Scouts and 
Guides in many countries, 
which has allowed the 

light to travel throughout 
Europe.

Each year, a child from 
Upper Austria fetches the 
light from the grotto in 
Bethlehem where Jesus 
was born. The light is 
then flown to Austria from 
where it is distributed at a 
Service of Dedication to 
delegations from across 
Europe who take it back, 
with a message of Peace, 
to their own countries 
for use at ecumenical 

services throughout the 
Continent. Scouts and 
Guides can then take 
the light on to houses 
of worship, hospitals, 
homeless shelters, old 
people homes, prisons, 
and places of public, 
cultural and political 
importance - to anybody 
who appreciates the 
significance of the “gift”.

Plast, the Ukrainian 
scouts, have been 
involved in distributing 

the Bethlehem Peace 
Light in Ukraine and the 
he United States for many 
years. The Bethlehem 
Peace Light has now 
become a part of the 
Ukrainian Christmas 
tradition.

Вифлеємський вогонь миру 2018 р. був принесений до 
Храму Пресвятої Родини місцевими пластунами. 

На фото: Пластуни, от. Марк Морозович, Єпископ Іван Бура, от. 
Василь Харук, от. Роберт Гітченс.  
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Свята Вечеря в навечір’я Різдва за 
Юліянським календарем

Перт Амбой, Н.Äæ. – 6-го січня, в переддень 
Різдва за Юліянським календарем, в парафії  
Успення Пресвятої Богородиці в Перт Амбой, 
Н.Дж., відбулася традиційна Свята Вечеря для всіх 
парафіян та гостей.  Для більш ніж 220 осіб було 
приготовлено смачну пісну вечерю.  

Парох церкви от. Іван Турик та парафіяни раділи 
відвідинам Єпископа, Преосвященного Андрія 
Рабія, Апостольського Адміністратора Української 
Католицької Архиєпархії Філадельфії, який 
загостив до парафії на Святу Вечерю.

After sharing a meal, His Excellency spoke thanking 
the choir and children for the songs and a Christmas 
play, commending Assumption parish for our faith 
and hard work, and encouraging us to spread the 
Christmas spirit and joy with other people. 

Thank you to the Holy Name  
members  for sponsoring this event 
and for cooking lenten foods  for 
us to share during the Christmas 
Eve supper. Thank you to  St. Ann’s 
Society for sponsoring  baked 
goods for Prosfora.
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Владика Андрій Рабій відправляє в парафії  Успення 
Пресвятої Богородиці в Перт Амбой, Н.Äæ., Боæественну 

літургію на Різдво за Юліянським календарем

Перт Амбой, Н. 
Äæ. -  У неділю, 7-го 
січня 2019 р. Єпископ 
Андрій Рабій, відслужив 
А р х и є р е й с ь к у 
Божественну Літургію 
в парафії Успення 
Пресвятої Богородиці 
в Перт Амбой, Н.Дж. 
, разом з парохом 
церкви от. Іваном 
Туриком. 

Під час різдвяної 
літургії Преосвященний 
Владика проникливо 
сказав про значення 
Різдва й завірив всіх 
вірних, що незалежно 
від того, як давно хтось 
не був у церкві, там 
його завжди чекають і 
будуть раді.  



Theophany Services Held in St. John’s  Church, Maizeville, Pa.
Новини Архієпархії 

John E. Usalis 
Pottsville, Pa. Republican-
Herald

Monday, January 7, 
2019

MAIZEVILLE , 
SCHUYLKILL COUNTY, 
PA— 

St. John the Baptist 
Ukrainian Catholic 
Church in Maizeville, 
Gilberton borough, 
celebrated (Theophany) 
feast day with the Divine 
Liturgy celebrated at 8:30 
a.m. by its pastor, the 
Rev. Petro Zvarych, with 
Jason Yulich as cantor.

The processional 
antiphon, which was 
chanted with other 
prayers during the Divine 
Liturgy, was repeated 
four times: “When you, 
O Lord, were baptized 
in the Jordan, worship of 
the Trinity was revealed; 
the voice of the Father 
bore witness to you, 
naming you the beloved 
son, and the spirit in the 
form of a dove confirmed 
the word’s certainty. 
Glory to you, O Christ-
God, who appeared and 
enlightened the world,” 
followed by the response, 
“Therefore, let the house 
of Israel say that he 
is good; for his mercy 
endures forever.”

After the reading of the 
Gospel of Matthew about 

Jesus’ baptism, Zvarych 
gave his homily on the 
importance of the feast.

“On the feast of 
Theophany, it is a 
Ukrainian custom to 
be greeted with ‘Christ 
is baptized.’ And the 
response is ‘In the River 
Jordan,’ ” Zvarych 
said. He then said the 
greeting and response in 
Ukrainian.

“In the Gospel, St. Matthew 
informs us that when our 
Lord was baptized, the 
heavens opened and 
the Holy Spirit was seen 
descending upon him in 
the form of a dove, and 
a voice from above was 
heard saying, “‘This is my 
beloved son in whom I 
am well pleased,’ ” 

Zvarych said. “It was 
God the Holy Spirit who 
descended upon our 
Lord, and it was God 
the Father who said 
from above, ‘This is my 
beloved son.’ When 
the Lord was baptized, 
God appeared in the 
Holy Trinity. Theophany 
is a Greek word that 
means the appearance 
of God.’ And that’s what 
took place at the Lord’s 
baptism.”

At the conclusion of 
the liturgy, “The Great 
Blessing of Jordan Water” 
prayer rite was held. 
Zvarych was assisted 

by parishioners Thomas 
Yatcilla, Frackville; Jack 
Merchlinsky, Maizeville; 
and Michael Sweador, 
Frackville, who each 
held a trikiri, which is a 
liturgical candlestick with 
three lighted candles 
joined at the base. The 
three men held the trikiri 
during the service.

Zvarych read the detailed 
prayers as he faced a holy 
water dispenser holding 
the water that would 
be the blessed Jordan 
Water. He took the trikiri 
held by Sweador, made 
the sign of the cross with 
it over the water, then 
turned it over and put it 
in the font, extinguishing 
the candles. He repeated 
the action with the other 
trikiri. After additional 
prayers, Zvarych leaned 
forward and blew on the 
water three times in the 
sign of the cross, then 
dipped his right hand 
into the water and made 
the sign of the cross three 

times. He also took the 
handcross he held during 
the prayers and dipped it 
three times into the water.

After the blessing, 
Zvarych walked through 
the church and used the 
Jordan Water to bless 
the church and everyone 
in it.

When the ceremony 
was concluded, people 
lined up to be anointed 
with holy oil by Zvarych. 
People brought bottles 
and other containers to 
take the Jordan Water 
home with them. Many 
followed a tradition of 
drinking a small glass of 
the blessed water in the 
church.

Read entire article 
on: https://www.
s t a n d a r d s p e a k e r .
c o m / n e w s /
theophany-epiphany-
f e a s t s - c e l e b r a t e d -
i n - l o c a l - c h u r c h e s -
sunday-1.2430494
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Благословення класів в Католицькій школі в 
Перт Амбой, Н. Äæ.,  2019 р.

Перт Амбой, Н. Äæ. – Празник Богоявлення Господнього святкується щороку  6 січня, і присвячений 
він хрещенню Христа та об’явленню Святої Трійці на ріці Йордані. У цей празник, люди традиційно 
приходять на Божественну літургію, під час якої священик освячує воду.

Після ранішньої Літургії отець Іван Турик покропив кожну кімнату католицької  школи в Перт Амбой 
йорданською водою. Його супроводжувала група з 8-ми учнів, яка співала Богоявленський гимн.
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Новини із першого семестру Академії Святого Василія Великого

Академія Св. Василія 
Великого, приватна 
католицька академія для 
дівчат, під керівництвом 
сестер Василіанок 
в Дженкінтавні, 
Пенсільванія, щойно 
перейшла середину 
навчального року. 
Ця перша половина 
навчального року була 
насичена захопленнями, 
з візитацією єпископа 
Андрія Рабія, 
створенням нових 
кляс, складами цікавих 
доповідачів та екскурсій, 
які сприяють зростанню, 
цікавих імпрез у 
школі, захоплюючих 
спортивних ігор та 
турнірів.

Як зазначалося в 
попередній статті, 
єпископ Андрій Рабій 
офіційно відвідав 
Академію в понеділок, 
29-го жовтня 2018 
року, і взяв час, щоб 
відвідати багато занять, 
п о с п і л к у в а в ш и с я 
із студентами 
та викладачами, 
ознайомився з 
особливими якостями 
Академії.

Цього року було 
створено низку нових 
курсів, які стосуються 
освітніх потреб учнів 
ХХІ століття, котрі 
несуть навчальний 
план для задоволення 
потреб жіноцтва, що 

розвиваються в лідерів, 
і які шукають нові 
способи вірності місії та 
традиції школи. Перший 
такий курс - курс 
«Прикладна математика 
в фізиці» для вибраної 
групи першокурсників. 
Курс охоплює вимоги 
алгебри I, роблячи 
алгебру «реальною», 
тобто одночасно 
д о п о м а г а ю ч и 
студентам зрозуміти, 
як алгебраїчні поняття 
в и к о р и с т о в у ю т ь с я 
для вирішення питань 
руху за допомогою 
вивчення фізики. Багато 
практичних заходів, 
вимірювань, графіків 
і спільних проектів 
допомагають довести 
студентам реальність 

алгебри та фізики в 
нашому повсякденному 
житті.
Семінар «Лідерство 
жінок», який викладає 
директор школи Конні 
Д’Анджело та директор 
зв’язків з випускниками 
Емілі Домінеске, дає 
студентам організовану 
методику вивчення 
особливостей сильного 
лідерства, методології 
розвитку тих самих рис 
та можливостей для 
спілкування з успішними 
жінками в керівних 
посадах. До числа 
промовців минулого 
семестру увійшли 
Тамара Лащик, дочка 
випускниці, яка була 
виконавцем Wall Street, 
кар’єрним тренером і 

бізнес-консультантом. 
Вона написала книгу 
«Відкинь жувачку: 
Керівництво для 
виживання жіноцтву на 
Wall Street, Main Street 
і кожній улиці між тим». 
Акадамія Св. Василія 
знову привітає Тамару 
для підписування книг 
та обговорення різних 
тем. Крім того, кляса 
жіночого лідерства взяли 
участь у Конференції 
для жінок у Пенсільванії, 
яка відбулася у жовтні 
в Конференційному 
Центрі ПА. Завдяки 
р і з н о м а н і т н и м 
семінарам, мережним 
можливостям та 

Найстарші студентки гостяться на Вікторіянському Чайочку, який 
приготовив Батьківський Комітет.

(Продовæення на ст. 20)



натхненним виступами, 
студентки знайомилися 
з безліччю можливостей 
для жінок із сильними 
лідерськими навичками, 
а також з безліччю 
шляхів, які ілюструють 
різні аспекти лідерства.

Багато студенток 
Академії Св. Василія 
дуже зацікавлені в 
лідерстві та суспільній 
службі, і часто отримують 
визнання за їхню 
роботу спеціальними 
нагородами. Учениця 
четвертого рівня 
Міхейла Франкунас 
була представником 
Академії, яка отримала 
нагороду Лідерства 
між Учнями Середніх 
Шкіл. Михейла 
приєднається до інших 
учнів середніх шкіл на 
сніданок нагород в 

Новини із першого семестру Академії Святого Василія Великого

Національному Центрі 
Конституції пізніше 
цього року, і, крім 
стипендії до університету 
Widener, також буде 
мати досвід участі в 
лідерській конференції 
в університетському 
оточенню Widener 
University восени. Ще 
однією нагородою за 
лідерство, Нагородою 
Молодіжного Лідерства 
Г’ю О’Брайена (HOBY), 
стануть друго-курсники, 
Ешлі Кодзі і Дженніфер 
Мейро. Їм припаде 
можливість зустрітися 
з студентами із цілого 
штату Пенсільванія на 
стейтовій конференції 
лідерства HOBY в 
коледжі Олбрайт цього 
літа.

Щотижневий Семінар 
для Першокурсників, 

через різні лєкції для 
ініціації першокурсників 
у новий світ як 
студентки Академії, 
показав три виклади 
спеціально орієнтовані 
на історію, традиції та 
культуру засновників 
школи. Доповіді 
організовані сестрою 
Сузанною Матвіїв 
охопили приїзд сестер 
Василіанок з України 
до Сполучених Штатів 
та створення ними шкіл, 
включаючи академію 
Святого Василія; 
унікальні культурні 
аспекти України; та 
ключові періоди в 
історії України. До 
доповідей додавалися 
практичні можливості 
для розпізнання двох 
українських мистецтв: 
малювання писанки та 
виготовлення герданів. 

2018-ий рік -- 85-й 
рік після Великого 
Голоду в Україні, 
викликаний сталінським 
режимом Росії. 
Студенти  Українського 
Товариства Академії 
та кляси української 
мови взяли участь у 
церемонії свічення 
свічок та молитви в 
Менор Коледжі, щоб 
молитися за тих, хто 
загинули у трагічний 
час української історії; 
і щоби молитися за 
майбутнє України, 
котра нині продовжує 

боротьбу за свою 
свободу на Сході 
України.
Четверто-річні студентки 
завжди мають зайнятий 
початок навчального 
року, тому що це 
кульмінація їхнього 
пошуку коледжів, 
процесу подання 
заявок, складання 
есеїв та підготовки 
фінансової допомоги на 
наступний рік. У цьому 
році новий щотижневий 
некредитний курс 
«Senior Application 
Process» дав студенткам 
більше часу із своїми 
консультантами щоб 
завершити процес, 
співпрацювати зі своїми 
колегами у вирішенні 
завдань протоколів, 
і щоби підтримати 
одно другого в їхній 
підготовці на наступний 
етап їхнього життя.

У курсі музичного 
семінаря учениці 
вивчають різноманітні 
музичні теми, 
включаючи музику на 
Бродвеї, балет, кіно і 
телебачення, історію 
музичного запису, 
музика і бізнес, і 
глибше розпізнання 
своєї музикальности.  
Курс «Портрети: 
навчання і практика», 
дозволяє студентам-
початківцям знаходити 

У понеділок, 29-го æовтня 2018
 року, Український Католицький

 Археопархіальний Апостольський 
Адміністратор Єпископ Андрій Рабій 
здійснив офіційний візит до Академії 

Святого Василія Великого

Новини Архієпархії 
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свій внутрішній художній 
потенціал, збираючи 
навички, розвиваючи 
мистецький погляд, 
практикуючи з різними 
матеріалами, і з 
часом приводячи до 
малювання портретів. 
Щотижневий курс 
«Введення в драму», 
доповнення сильної 
драматичної програми 
Академії, допомагає 
студенткам відточувати 
навички, характерні для 
сцени, за допомогою 
таких заходів, як 
імпровізація, монологи 
та синхронізація звуку. 
Спільнота Академії з 
нетерпінням готується до 
наступної драматичної 
презентації, музичної 
вистави “Mamma Mia”, 
яка представлятиметься 
в кінці березня.

Хоча багато студенток 
Академії Св. Василія 
традиційно потрапляють 
у медичні галузі, 
все більша кількість 
студентів розвиває 
велике зацікавлення 
в інженерних галузях. 
Група студенток мала 
можливість відвідати 
GEARS (дівчата 
в інженерних та 
суміжних науках) в 
Пенс ільван ійському 
Університеті. Через 
ряд практичних занять 
студентки дізналися про 
різні форми інженерних 
та інших наук, а також 

пізнали типи інженерії, 
які раніше їм не були 
знайомі.
Ц ь о г о р і ч н и й 
традиційний різдвяний 
концерт відбувся 12-
го грудня 2018 року, 
а наступного тижня 
Диригент академічної 
духової оркестри, Алекс 
Шмаук, зорганізував 
Різдвяний Фестиваль 
Оркестр. Участь в 
концерті взяли народня 
школа Святого Альберта 
Великиго, де Алекс 
Шмавк щойно прийняв 
позицію вчителя музики 
та диригента оркестри,  
а також Jenkintown 
Community Band, яку 
він заснував і дальше 
диригує.  Концерт був 
доказом того настрою, 
який може бути 
породжений музичністю 
навіть наймолодшого 
гравця, дав нагоду для 
оркестри Св. Василія 
вдруге виконати свою 
майстерну різдвяну 
програму, а для 
досвідченого гравця JCB 
необхідно поділитися 
своїми унікальними 
різдвяними творами. 
Вітаємо учасників групи 
Академії, одержувачів 
музичних стипендій 
Дженніфер Мейро, 
яку вибрали до Все-
католицької Оркестри 
як кларнетиста, і Джулію 
Майро, яку вибрали як 
першого флейтиста.

Новини із першого семестру Академії Святого Василія Великого

Академія Св. Василія є в 
другому захоплюючому 
спортивному сезоні 
цього шкільного року. 
Футбольна команда 
привела школу 
до Чемпіонату 1 
округу, а переможна 
баскетбольна команда 
в даний час стоїть на 
рівні 17-0. Старша 
членка команди Кейсі 
Ремольде тільки що 
здобула 1000-й пункт, 
ставши шостим гравцем 
в історії Академії 
це зробити. Кейсі 
підписала договір із 
Kutztown університетом 
на наступний рік, 
отримавши повну 
спортивну стипендію.

“Чірлідери” Академії 
змагалися в UCA Pocono 
Regional в Kutztown, 
де вони зайняли третє 
місце.
Це дає їм можливість 
поїхати до Walt 
Disney World на 
участь в національних 
чемпіонатах. Команда 
“track” Академії Св. 
Василія, безумовно, не 
залишилася позаду - 
наші бігуни та стрибуни 
збирали численні 
бронзові, срібні та 
золоті медалі в різних 
зустрічах і марафонах.

Ми в Академії дуже 
пишаємося нашими 
випускниками і знаком, 

який вони роблять у 
світі. Наші двері завжди 
відкриті для наших 
випускників, і нинішні 
студенти раді почути 
від своїх попередників 
про свої успіхи, виклики 
та їхні дні в Академії 
Святого Василія. 
Кляса телевізийної 
журналістики недавно 
привітала двох 
абітуріентів школи: 
Kimberly Donahue (2015) 
і Helen Starrs (2015).  Ким 
є на четвертому році в 
університеті Гофстра, 
а також інтерновала у 
ранковому Джо НСНБ, 
Антоніо Медіа Груп, 
Нью-Йорку 1 і ABC 7 
NY. Вона також була 
новинним директором 
для WHRU Radio. Helen, 
на четвертому році у 
LaSalle Університеті, є 
теперішним інтерном 
з WMMR. Їхні спільні 
думки, досвід та 
пропозиції мотивували 
та надихали нинішню 
команду журналістів 
телерад іомовлення . 
Дуже скоро ми 
вітатимемо чудову групу 
випускників Академії 
Святого Василя до 
щорічного Дня кар’єри, 
о р г а н і з о в а н о г о 
Д е п а р т а м е н т о м 
К о л е д ж і в с ь к о г о 
Аплікаційного Процесу.

Подала: Леся 
Пенкальська

Новини Архієпархії 
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Упокоїлася в Бозі Сестра Марія Любов Петрока, ЧСВВ
27 вересня 1924 - 26 грудня 2018 року

During the night of 
December 26, 2018, 
Sister Maria Lubov 
Petroka, OSBM, passed 
from this world to eternal 
life.  Her contemplative 
Sisters surrounded her 
with prayer during her 
final four days and 
nights in the hospital in 
Middletown, NY.  

Sister Lubov was born 
on September 27, 1924 
in Palmerton, PA.  On 
September 21, 1943, 
she entered the Sisters of 
the Order of St. Basil the 
Great in Uniontown, PA, 
Our Lady of Perpetual 
Help Province, where she 
was professed in 1951.  
She served for many 
years in various teaching 
assignments in parish 
schools in Pennsylvania 
and New Jersey.  On 
September 8, 1967, she 
entered Sacred Heart 
Monastery in Astoria, NY, 
the contemplative branch 
of the Sisters of the Order 
of St. Basil the Great.  
Between 1972 and 1975, 
at the request of General 
Superior Mother Emelia 
Prokopik, OSBM, Sister 
Lubov spent time helping 
the contemplative nuns in 
Albano, Italy, and then 
writing the Monastery 
Directory for the Astoria 
contemplative nuns while 
at the Generalate in 
Rome.  The majority of 
her contemplative life was 
spent in Middletown, NY, 
where the contemplative 

community relocated in 
1992.

Sister Lubov loved music 
and would sing at any 
opportunity.  She loved 
the Divine Office, and 
even when ill, wanted to 
be present to pray it.  She 
had a deep reverence for 
the Holy Eucharist, as well 
as a great devotion to 
her guardian angel, the 
Mother of God, and all 
the saints, especially St. 
Michael the Archangel.  
She had a love and 
reverence for priests, and 
faithfully prayed for them.  
At communal prayer in 
the evening, she always 
prayed by name for the 
deceased Sisters from 
Uniontown.  She had 
a special love for the 
holy souls in purgatory, 
and in the “Heroic Act 
of Charity,” offered the 
merits of all her prayers, 
works and suffering for 
them.

Sister Lubov struggled with 
many health issues in the 
past few years, including a 
number of hospitalizations 
and then months at a time 
in rehab.  Yet she never 
complained, but always 
accepted the suffering as 
God’s will and offered it 
for souls.  On December 
26, Sister Lubov’s fervent 
and frequent prayer was 
answered as she went 
“home” to the God she so 
loved and had faithfully 
served during her 75 years 
of monastic life.  She died 
as she had lived, seeking 
to pray always.  Even as 
she struggled to breathe 
on Christmas Day, her 
whispered prayer was, 
“My God, my God!  I love 
You.”

Funeral Services were 
held at St. Andrew’s 
Ukrainian Catholic Church 
in Campbell Hall, NY.  
Very Rev. Yaroslav Kostyk 
celebrated Parastas 

on Sunday, December 
30th at 4:00 p. m.  On 
Monday, December 31st, 
a 10:00 Requiem Divine 
Liturgy and Burial was 
offered and officiated by 
Bishop Paul Chomnycky, 
OSBM, and Very Rev. 
Yaroslav Kostyk.

Eternal Memory!

Photo from November 21, 2012 when Sister Teresa Anne Marie
Loscocco professed her solemn perpetual vows.
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Семінаристи взяли участь в нічному молитовному  чуванні зі 
свічками за переслідуваних на Середньому Сході християн.  

Posing for a picture in the Pryz after the candlelight vigil with 
the faculty adviser of the Byzantine Student Union, Fr. Stefanos 
Alexopoulos, and its president, Reader Ian Flanders 

(Pictured left to right: Fr. Raphael Strontsitskyy, Seminarian Bohdan 
Vasyliv, Fr. Wasyl Kharuk, Seminarian Andrew Perrong, Fr. Robert 
Hitchens, Subdeacon Alex Bricki, Fr. Stefanos Alexopoulos, Reader 
Ian Flanders)  

Article submitted by 
Subdeacon Alex Bricki.

Вашінгтон, ОК –
Ввечері 6 грудня 
семінаристи, як одна 
спільнота, взяли 
участь в молитві 
за переслідуваних 
християн Середнього 
Сходу.
Існуючий в одному з 
кампусів Католицького  
Університету Америки 
клуб, що називається 
Об’єднання Студентів 
Візантійської Традиції, 
уже п’ять років 
проводить такі молитви. 
Це завжди урочисте, 
спокійне зібрання.

Після чування всі 
повернулися до Pryzbyla 
центру.  Студенти стали 
співати гимни з різних 
літургійних традицій 
до празника святого 
Миколая.

Семінаристи разом 
з іншими присутніми  
українцями католиками 
заспівали «Світло тихе» 
з чину вечірньої.
Усім читачам ми 
бажаємо щасливого 
Різдва та Нового 
2019 року. Просимо 
згадати нас у ваших 
молитвах, коли ми 
приготовляємося до 
нового весняного 

Some of the crowd assembled for prayer 
outside the Pryz

с е м е с т р у . 
А також не 
з а б у в а й т е 
м о л и т и с я 
за християн 
світу, які 
переживають 
т р у д н о щ і , 
особливо в цю 
пору року.
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Неділя після Богоявлення -
БОГОЯВЛЕННЯ ВІÄНОВЛЕННЯ ОБІЦЯНОК ХРЕЩЕННЯ

13 ñ³÷íÿ 2019 p. The Sunday after Theophany was designated as a Sunday of Baptismal Renewal.  
Rev. Archpriest Daniel Troyan, Director of Stewardship of the Archeparchy of Philadelphia, sent a letter to 
priests asking them to offer a renewal ceremony of our Baptismal vows with their parish community after 
the Divine Liturgy on the Sunday after Theophany. It was designed to give parishioners the chance to state 
their choice, to realize they are stewards of the gospel message by their baptism, and it is a life vocation 
we live within our Church and community. 

Photo: Very Rev. Roman Pitula  blesses the faithful with Holy Water 
during the Baptismal Vows Renewal Ceremony on January 13, 2019
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ВІДНОВЛЕННЯ ОБІЦЯНОК ХРЕЩЕННЯ 
 

Священик: Благословенний Бог наш, завжди, нині і повсякчас, 
і навіки вічні. 
Люди : Aмінь. 
Священик: Ми благодаримо Пресвяту Трійцю—Отця, і Сина, і 
Святого Духа, за ласку ми отримали і підтверджуємо сьогодні 
отриману з води та Святого Духа. Зроби нас добрими слугами 
Євангелія, зростати у любові та вірі як ми хочемо жити новим 
життям у Святому Дусі, що ми маємо через Христа, і який від-
новив нас через своє Воскресіння. 
Люди:  Ми—одне Тіло в Ісусі Христі. Ми потребуємо ласки, яку 
тільки Бог може дати нам. Бог вибрав нас як служителів Його 
Євангелії та любові, передати ласку кожному коли ми молимо-
ся, робимо діла милосердя, любові та співчуття, які Господь   
показує нам самим. Відновлюючи наші обіцянки дані у хрещен
ні, ми посвячуємо себе знову у злуці з Христом.  
Господи, зроби нас готовими відновити цей дар нового життя 
у Тобі. 
Господи, зроби нас готовими слухати Твого Слова та покликан
ня. 
Господи, допоможи нам знати та виконувати Твою волю. 
Єднай нас у Твоїй любові та Святому Дусі, щоби світ зміг спіз-
нати Тебе через нас.  

ЧИТАННЯ: до КОЛОСЯН 3:1-17 

Священик: Мої брати та сестри, чи ви вірите, що ви направд
у є покликані Господом Богом бути Його учнями? 
Люди: Так, ми віримо! 
Свяченик: Ми співаємо як вірні, ‘ Всі ви, що в Христа хрести
лися, у Христа зодягнулися ’ .  Чи ви готові вірно жити згідно 
того, що вчить Католицька віра, наполегливо молитися та бр
ати свій Хрест щоденно? 
Люди: Так, ми будемо, з ласки та милосердя Божого. 
Священик:  В святому Євангеліє та в Традиції Церкви, нам н
аказано дбати про наших братів та сестер. Святий Апостол 
Павло пригадує нам, як добрим служителям, що ми робимо 
це добровільно і не з зиском, пануванням над ними, а нашим 
добрим прикладом. Чи обіцяєте ви дбати про Божий люд че-
рез підтримку, підказку, розраду, проголошуючи Божу любов 
та прощення? 
Люди:  Так, ми будемо, з ласки та милосердя Божого. 

( С вященик бере святу воду і благословляє кожного, як всі співають ‘ В
сі ви, у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алилуя. ’ )  

Священик: Через окроплення цією Йорданською водою,       
будьте відновлені у Дусі Святому, в ім ’ я Отця, і Сина, і Свя
того Духа...  
Люди: Aмінь. 
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Виправлення:
 У номері «Шляху» за 16 грудня 
під фото з врученням 300 дол. 
датку для парафії в Картерет 
написано – «від Крайової Управи 
ЛУК». Має бути: даток переданий 
від відділу ЛУК св. Миколая в 
Пасейку, Н.Äæ. 

23 січня ми мали велику честь вітати 
Владику Даниїла (Зелінський), Архиєпископа 
Памфілійського, Української Православної 
Церкви під омофором Патріарха 
Константинополя, у нашій канцелярії та Катедрі 
Непорочного Зачаття у Філадельфії. Це перший 
раз Архиєпископ Даниїл завітав до нас після 
отримання Томосу Українською Православною 
Церквою в Україні. Він побачив нашу нову 
канцелярію та зустрів працівників канцелярії. 
Опісля, Архиєпископ Даниїл та Владика Андрій 
мали приватну ділову розмову.
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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. 35/2019 O                                                                                                             Most Reverend Andriy Rabiy  
This Number Should be Prefixed to Your Reply                        Apostolic Administrator 

 
 

 
 

National Catholic Schools Week 
January 27 – February 2, 2019 

 
 

This year the Catholic Church in the United States celebrates National Catholic Schools Week from 
January 27th – February 2nd.  This year’s theme, “Catholic Schools:  Learn. Serve. Lead. Succeed” is an 
appropriate theme, especially for all that our schools provide. We are blessed to have three elementary 
schools in our Archeparchy, St. Nicholas School in Minersville, PA, St. Nicholas School in Passaic, NJ and 
Assumption of the BVM School in Perth Amboy, NJ and one high school, St. Basil Academy in Fox Chase, 
PA.   
 
Our schools offer our students the opportunity to “Learn”.  Today they face a world full of challenges.  
Our schools are meeting these challenges in order to educate its students in every area whether it is in 
the sciences, the humanities, the arts, technology, our Ukrainian culture and especially our faith.  
 
Our schools offer our students the opportunity to “Serve”.  They have come to know that serving others 
builds solidarity with those in need, whether it is to help others in the classroom, in the parish, their 
families at home or in the community. The rewards are truly a blessing and are immeasurable. 
 
Our schools offer our students the opportunity to “Lead”. They are given the skills to be leaders not only 
today but for and in the future with the undertaking of various projects and activities not only in the 
classroom but in the community as well.  The future is surely promising with what our students can do. 
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Our schools offer our students the opportunity to “Succeed”. They provide a stricter academic regimen, 
giving our students the tools needed to learn, to grow and to be successful not only in the grade level 
they are in now, but also for the future. If one were to look at the graduates of our schools and see 
where they are today, we would be very proud of them and for what they have and are accomplishing. 
 
We have so much to be grateful for in our schools. The students are cared for by their teachers and 
staff. Their dedication for the welfare and success of every student is truly a gift from God.  Our parents 
trust that we will do everything in our power and strength to give their children all the traits and skills 
that we celebrate this year during National Catholic Schools Week. We thank them for their personal 
and financial sacrifices to give their children the best that a Catholic education can give. 

Our history is rich in the field of education. With dedicated priests, Sisters of St. Basil the Great, Sisters 
Servants of Mary Immaculate, Missionary Sisters of the Mother of God and many lay people leading the 
way from the beginning through today and then tomorrow.  We celebrate this week and every week 
that God bless our schools, our faculties, staff and parents, and especially our dear students who seek to 
know and learn more than ever before.  May they learn, serve, lead and succeed!  

May the good and loving Lord bless our students, teachers and principals! 

 

     Respectfully, yours in Christ! 
  

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

Catholic Schools Week
(continued from previous page)
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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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(continued from previous page)

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 
 



 Дитячий Куток

27 ñ³÷íÿ 2019 p.  30

May be freely printed and shared for non-commercial use.    ByziMom.com 

 of  

Official Publication of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia 

 6 січня ми святкували Свято Богоявлення. Чи принесла ваша сім'я додому трохи Святої 
Води, яка була освячена в той день? На Свято Богоявлення ми згадуємо, коли наш Ісус 
Христос був хрещений Іваном Хрестителем у ріці Йордані. Того ж дня стала відома Свята 
Трійця. 

Особливим звичаєм, що прийшов з цього свята, є благословення вашого будинку щороку. 
Священик нашої парафії відвідує будинки своїх парафіян і благословляє наші будинки 
«Йорданською водою», тобто водою, що була освячена на Свято Богоявлення. З того часу, як 
Бог освятив все через Хрещення Христа в ріці Йордані, ми просимо нашого священика 
благословляти наші будинки, які вважаються «домашньою церквою», тому що тут ми живемо 
нашою Вірою день за днем. Будинок кожної родини повинен бути схожим на маленьку 
церкву, спільноту любові. Саме в такому домі діти спочатку навчаються любити і 
поклонятися Богу. 

Коли священик приходить у ваш дім, щоб благословити його, сім'я повинна зустрітися з ним 
у дверях з запаленою свічкою. Ви маєте провести його вашим будинком зі свічкою до всіх 
кімнат, які ви хотіли б, щоб він благословив. Допоможіть мамі й татові переконатися, що всі 
телевізори, музика та відеоігри вимкнено. Ви не хочете відволікатися, коли отець 
благословлятиме ваш дім. Потім приєднайтеся до отця в молитвах Трісагіону і співайте 
Тропар Свята Богоявлення. Член сім'ї веде священика через будинок зі свічкою під час 
виконання гімнів. Отець благословить кожну кімнату краплями святої води, а потім, після 
освячення всіх кімнат, він благословить також усіх присутніх. 

Що станеться, якщо ви забудете прибрати іграшки у вашій кімнаті, або якщо мама має 
брудний посуд у рукомийнику? Нічого не трапиться. Священик тут, щоб благословити ваш 
будинок, а не для того, щоб побачити, чи ваш дім чистий. Коли отець завершить, кожен 
повинен подякувати йому і може поставити священику будь-які питання, що можуть 
виникнути у вас про Церкву або про вашу віру. 

Благословення будинку - це прекрасний спосіб освятити наші домівки та всі заходи, що 
відбудуться в ньому!         - Автор: Carrie Chuff 
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Бог ся рождає  
God Born a Morta l 

( if  you need to hear the music,   
you can f ind i t on YouTube.  Just type 

in the t it le in the search bar. )  

Бог ся рождає,  
хто ж Го може знати? 

Ісус Му ім'я,  
Марія Му Мати! 

Тут Ангели чудяться, 
Рожденного бояться. 

А віл стоїть, трясеться, 
Осел смутно пасеться. 

 Пастиріє клячуть, 
В плоті Бога бачуть, 

Тут же, тут же,  
тут же, тут же, тут! 

God born a mortal 
Who can claim to know Him? 

Jesus we call him, 
Worship let us show Him. 

Here the angels stand in awe, 
Of the infant in the straw. 

Ox is here and trembling stands, 
With the ass near God made man. 

See the shepherds kneeling, 
God made flesh revealing. 

Here, yes.  Here now. 
Really truly here. 

From the Nativity icon at The Ukrainian Catholic Cathedral of the  
Immaculate Conception, Philadelphia, PA.   Photo by Max Luckey 

Boh sya rozhdaye,  
khto zh Ho mozhe znaty!? 

Isus Mu im'ya,  
Mariya Mu Maty.  

 
 
 

Tut anhely chudyat’sya,  
Rozhdennoho boyat’sya.  
A vil stoyit’, tryaset’sya,  
Osel smutno paset’sya.  
 Pastyriye klyachut’,  
V ploti Boha bachut’,  

Tut zhe, tut zhe,  
tut zhe, tut zhe, tut!  

У магазинах вже 
забрали всі Різдвяні 
ялинки, але ми ще 

співаємо  
про народження 

Христа 
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 Дитячий Куток

Сторінка творчост і 
 Веселе дитяче ремесло 

Прикрашеня пляшки для Святої Води  

Чи принесла ваша сім'я додому 
Йорданської Води на свято 
Богоявлення? Ви можете зробити 
свою власну прикрашену пляшку для 
вжитку й збереження її у своїй 
кімнаті. 

Використаний скляний посуд: із 
кришкою або пробкою, яка щільно 
закривається. 
Зображення: Роздрукована за 
допомогою принтера ікона 
Богоявлення або ікона вашого 
святого покровителя. Можна навіть 
передрукувати ікону, що надана тут. 
Виріжте її й прикріпіть на пляшку.  
Прикраси: Довга стрічка, прикраси 
та різні декоративні камені для 
оздоблення пляшки. 
Супер-клей або гарячий клей: 
веселіться, прикріплюючи малюнок і 
прикраси на вашу пляшку! 
 

 З маминою допомогою ви 
можете зробити власну пляшку 

для Святої води 

WORKSHEETS ALSO AVAILABLE AT BYZIMOM.COM! 
MAY BE PRINTER AND SHARED FREELY FOR NON-COMMERCIAL PURPOSES.  All rights reserved byzimom.com © 2018 

 Що вам потрібно 

Розчин лабіринту 
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 Дитячий Куток

May be freely printed and shared for non-commercial use.    ByziMom.com 

Коли отець благословляв ваш 
дім, ви забули повести  
його через ваш будинок  
зі свічкою. Тепер він 
загубився.  
Допоможіть  
йому знайти  
вихід. 

May be freely printed and shared for non-commercial use.    ByziMom.com 
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в. колядки, щедрівки, релігійні пісні (канти)

530 на землях руси-України вже від початків християнства почали 
з’являтися власні, місцеві оригінальні співані молитви. У них еле-
менти давньоруської культури були вдало використані для виражен-
ня християнської Благовісті. Прикладом такої інкультурації в нашій 
традиції є, зокрема, колядки та щедрівки. Під впливом християн-
ства народні колядки стали оспівуванням народження у Вифлеємі 
Богочоловіка від діви Марії. тепер, пізнавши в Ісусі Христі правдиво-
го Бога, зраділи «небо і земля», «ангели і люди»; вселенську радість 
цілого творіння передано образами сонця, місяця та зірок, котрі, як і 
все творіння, прийшли поклонитися божественному дитяті.

531 напередодні Водохреща до колядок долучається співання щедрівок. 
Богоявлення на Йордані стало щедрим джерелом християнського жит-
тя, з якого випливають усі блага: щастя, здоров’я, многоліття тощо. 
Саме такі побажання містяться у співаних щедрівках та віншуваннях.

532 Віра народу в Христа й Богородицю знайшла своє молитовне 
відображення також в інших релігійних народних піснях – кантах. 
Яскравим прикладом молитовного канту є Пісня про Почаївську 
Божу Матір. релігійні пісні поділяються на різні цикли: Господські, 
Богородичні, Святих. Вірні співають їх під час прощ до святих місць, 
у храмах, домівках тощо. ці пісні передають автентичну християнську 
«душу народу» і кращі з них є своєрідними «народними псалмами».

Katexizm_2012 [v.2].indd   171 07.08.12   07:28

“ Під впливом 
християнства 

народні
 колядки 

стали
 оспівуванням 
народження 
у Вифлеємі 
Богочоловіка

від Діви 
Марії.” 

(Catechism
 #530)

КАТЕХИЗМ 
УКРАЇНСЬКОЇ  

ГРЕКО-
КАТОЛИЦЬКОЇ  

ЦЕРКВИ
«ХРИСТОС – 

НАША ПАСХА»

Катехизм
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Свята/Празники

Стрітення Господнє 2-ого лютого 

Кожний первородний 
буде посвячений Богові

Свято Стрітеня 
Господнього у нашій 
Г р е к о - К а т о л и ц ь к і й 
Церкві є подвійним 
святом. На початку 
цього століття єпископи 
Церкви постановили 
вшановувати у цей 
день також всіх осіб 
богопосвяченого життя. 

У розмовах християн 
на релігійні теми чи 
про духовних осіб 
можна почути такі 
висловлювання: Я 
не зобов’язаний 
дотримуватися цієї 
науки? Я не мушу 
цього робити? Це для 
священиків, монахів. 
Якщо розвинути цю 
думку, то можна 
зробити висновок, що 
Бог і його дари є лише 
для духовних осіб. Або 
насувається інша думка, 
що є один Бог для 
простих людей, а інший 
Бог для духовних осіб. 
Той, хто живе за такою 
думкою, несвідомо 
позбавляє себе Божого 
благословення і опіки. 
Однак досвід Церкви 
швидко спростовує 
ці хибні думки, 
переконуючи нас, що 
в дійсності є лише один 
Бог у світі і одна Його 
наука для всіх людей. 
Про це однозначно 
зазначає апостол 
Павло у листі до Ефесян: 

„Один Господь, одна 
віра, одне хрищення. 
Один Бог і Отець усіх, 
що над усіма й через 
усіх і в усіх” (Еф. 4, 5-6). 

С л о в о 
«богопосвячений» має 
широке значення і 
стосується не тільки 
осіб духовного стану, 
а усіх християн. Життя 
кожного християнина 
повинно бути посвячене, 
віддане Богові, бо той, 
хто увірував у Христа 
Ісуса і охрестився, 
вже не може жити 
старими законами, 
законами світу, згідно 
слів апостола Павла: 
„Бо ви всі, що в Христа 
христилися, у Христа 
зодягнулися!” (Гл. 3, 
27), шукати щастя у 
Бога і у світі, як навчав 
Христос: „Ніхто двом 
панам служити не 
може, бо або одного 
зненавидить, а другого 
буде любити, або буде 
триматись одного, а 
другого знехтує. Не 
можете Богові служити 
й мамоні” (Мт. 6, 24). 

В одному монастирі на 
смертній постелі лежала 
монахиня. На її обличчі 
видно було дивний 
спокій. Прожила вона у 
монастирі сорок років. 
Часто важко фізично 
працювала. Біля її 
ліжка зі всіма іншими 
стояв священик, який 

поставив запитання 
важкохворій: „Якщо би 
ви тільки що розпочали 
своє життя, чи б вибрали 
монаше життя?” „Я б 
зробила те саме, що 
зробила сорок років 
тому». Це означає, що 
сестра-монахиня була 
щаслива. „Усе, чого я 
бажала, покидаючи цей 
світ, ідучи в монастир, я 
знайшла тут. Мені навіть 
на думку не спадало, 
що я справді мала 
можливість влаштувати 
гарне і багате сімейне 
життя, закінчити високі 
світські школи. Але 
наймилішим для мене 
був Ісус Христос, Якому 
я присвятила своє 
життя, перебуваючи в 
монастирі”.

Однак і сьогодні є такі 
християни, котрі живуть 
у роздвоєнні духа, 
хочуть бути з Богом, 
під Божою опікою і 
одночасно користати зі 
всіх благ і приємностей, 
які пропонує світ. Ось 
як пояснює це апостол 
Павло: „Бо ті, що живуть 
за тілом, думають про 
тілесне; ті ж, що за 
духом, - про духове. …
Прагнення тіла вороже 
Богові - бо не кориться 
законові Божому, та й не 
може. Тілесні не можуть 
подобатись Богові. Ви ж 
не тілесні, але духовні, 
якщо Дух Божий живе у 
вас. Коли ж хтось Духа 

Христового не має, той 
йому не належить” (Рм. 
8, 5, 7-9). „Перелюбники 
та перелюбниці, чи ж ви 
не знаєте, що дружба 
зо світом то ворожнеча 
супроти Бога? Бо 
хто хоче бути світові 
приятелем, той ворогом 
Божим стається” – 
додає апостол Яків (Як. 
4, 4). 

Духовне життя 
християнина, це союз 
любові, приятелювання 
між Богом і людиною. 
Якщо християнин, 
людина віруюча, хоче 
отримувати Боже 
благословення, поміч і 
опіку у житті, повинен 
посвятити своє життя 
Богові, збудувати і 
підтримувати з Ним 
міцний зв’язок любові і 
довір’я, бо тільки вірний 
приятель може надіятися 
на взаємну допомогу у 
скрутний час. Амінь.  
   
о. Михайло Чижович, 
редемпторист
http://www.cssr.org.ua/
word/?article=1236
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SPRING 2019 PROGRAM SCHEDULE 
 
Mysteries from an Eastern Perspective 
SATURDAYS, JANUARY 19, 26 
9:00AM - 4:00PM 
 
Open House 
WEDNESDAY, JANUARY 30 
6:30 - 9:00PM 
 
Faith Formation during the Great Fast 
TUESDAYS, MARCH 5, 12, 19, 26, and 
APRIL 2, 9, 16 
6:30 - 8:30PM 
 
Retreat for Caregivers 
SATURDAY, MARCH 23 
10:00AM - 1:00PM 

 

 
Facilities 
Conference Rooms and Event Space 
Gift Shop 
Library 
Sacred Space for Prayer and Liturgy 
 
About 
Rooted in Eastern Christian Spirituality, the 
Center’s mission is to bring Christ's praying, 
healing, and life-giving presence to all God's 
people through our programs. 
 
Contact 
710 Fox Chase Road 
Fox Chase Manor, PA 19046 
BasilCenter@stbasils.com | (215) 780-1227 
www.STBASILS.com |  

 

 

Візантійська церковна 
Крамниця в Філадельфії

Відвідайте нашу Візантійську церковну
крамницю, де ви зможете придбати різноманітні
церковні речі, ікони та картки. У крамниці також
є подарунки, натільні хрестики, книжки, іконки,
хрести, ладан, матерія та священиче облачення. 

 

 

Byzantine Church Supplies
Address: 810 North Franklin St.

Philadelphia, PA 19123
Phone: 215 -627-0660

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

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

Store Manager - Mrs. Myroslava Demkiv
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100 th Anniversary
Blessed Josaphata’s

April 4-7, 2019
death

Details to follow

Sisters Servants - Sloatsburg, NY

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
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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 

Transfiguration of our Lord 
Ukrainian Catholic Church, 
Nanticoke, PA  announces its 14th 
annual Myasopusna Celebration, 
a pre-lenten event, to be held on 
Meatfare (Myasopusna) Sunday, 
February 24, 2019.   

A dinner of holubtsi (stuffed 
cabbage), kobasa, varenyky 
(Transfiguration pierogies), kapusta, 
blackbread, and dessert will be 
served at the church’s banquet 
hall at 240 Center Street, Hanover 
Section of Nanticoke, from 12:30 
to 2:00pm, with borscht also 
available, as well as Ukrainian and 
other beverages.  

Dinner is followed by entertainment 
until 4:00 from the Holy Year Choir, 
Kazka Ukrainian Folk Ensemble, 
and Saint Mary’s Traditional 
Ukrainian Dancers.  Doors will 
open at noon, with Ukrainian crafts 
on display and for sale throughout 
the event.  Dinner tickets are $13 
if purchased before 2/17 , $15 
afterwards, by calling 570-735-
4654 or 570-824-3880.  

 Оголошення 

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 
h t t p s : / /www . s t b a s i l a c a d emy . o r g /

admissions/. 

To schedule a Shadow Day, visit 
h t t p s : / /www . s t b a s i l a c a d emy . o r g /

admissions/visit-us/.

For more information, please contact the 
Admissions Office at 215-649-9083.



 Оголошення 

27 ñ³÷íÿ 2019 p.  40



Новини Церкви 
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Папа Франциск приймає на Аудієнції 
Апостольського Нунція

 Січень 21, 2019 p.

В понеділок 21 
січня 2019 року 
Його Святість Папа 
Франциск прийняв на 
приватній Аудієнції Його 
Високопреосвященство 
Клаудіо Ґуджеротті, 
т и т у л я р н о г о 
Архієпископа Равелло, 
Апостольського Нунція 
в Україні.

У ході зустрічі Святіший 
Отець виявив, що 
з глибокою участю 
щоденно слідкує 
за подіями, які 
позначаються на житті 
України, так особливо 

Папа заохочує єднатися в молитві за єдність християн

дорогій для Нього. 
Він зосередився на 
делікатному стані 
внутрішніх відносин 
у Православ’ї, на 
внеску, який Католицькі 
Церкви в Україні 
роблять на благо 
країни, на політичному 
та суспільному 
кліматі; особливо на 
необхідності докладати 
всіх зусиль, заради 
посилення миру 
через діалог, задля 
добробуту громадян і 
поліпшення умов для 
усіх, а також заради 
повного практикування 
релігійної свободи. 
Святіший Отець 

запевнив у Своїй 
постійній молитві за 
Україну та уділив її 
народу Апостольське 
Благословення.

https://nunciaturekyiv.
org/uk/2019/01/21/
п а п а - ф р а н ц и с к -
приймає-на-аудієнції-
ап/

16 січня 2019 p. 

Зустрічаючись з 
прочанами, Святіший 
Отець прокоментував 
цьогорічну тему Тижня 
молитов за єдність 
християн

о. Тимотей Т. Коцур, 
ЧСВВ – Ватикан

Наприкінці загальної 
аудієнції в середу, 16 
січня 2019 р., Папа 
Франциск звернувся із 
закликом, присвяченим 
молитві за єдність між 
християнами, особливий 

період якої триватиме 
від 18 до 25 січня.
«Наступної п’ятниці, 
– сказав він, – 
б о г о с л у ж е н н я м 
Вечірні в базиліці 
святого Павла поза 
мурами, розпочнеться 
Тиждень молитов за 
єдність християн, тема 
якого: “Намагайтеся 
бути насправді 
справедливими”. Також і 
цього року ми покликані 
молитися за те, щоб усі 
християни знову стали 
однією родиною, в 
послідовності з Божою 
волею, що прагне, 

“аби всі були одно”. 
Екуменізм не є чимось 
факультативним: намір 
полягає в тому, щоб 
дозрівало спільне та 
згідливе свідчення 
в утверджуванні 
с п р а в ж н ь о ї 
справедливості та в 
підтримці найслабших, 
пропонуючи конкретні, 
властиві та ефективні 
відповіді».

h t t p s : / / w w w .
va t i cannews . va/uk/
pope/news/2019-01/

p a p a - z a o h o c h u y e -
yednatysya-v-molytvi-za-
yednist-hrystyjan.html



Новини Церкви 

Глава УГКЦ: «Святкувати Різдво — означає сказати рішуче 
“ні” тому, хто хоче наслідувати Ірода в наш час»

Понеділок, 07 січня 
2019 p.
 
Святкування Різдва 
спонукає нас відкрити 
гідність і честь 
людини і, очевидно, 
відмовитися від прояву 
агресії, насильства 
й приниження щодо 
інших. Адже Син Божий 
прийшов у цей світ, щоб 
дарувати мир і єдність.
 
На цьому наголосив у 
своєму слові до вірних 
Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав 
у понеділок, 7 січня, 
під час Архиєрейської 
Божественної Літургії в 
Патріаршому соборі на 
свято Різдва Христового.
“Різдвяний привіт 
возвіщає усім нам 
велику радість, 
велике свято, велику 
надію. Адже Різдво 
возвіщає народження 
в людському тілі, прихід 
на землю нашого Бога і 
Спасителя, народження 
в бідному вертепі у 
Вифлеємі Ісуса Христа!” 
— такими словами 
звернувся на початку 
своєї проповіді до мирян 
Предстоятель УГКЦ 
і детально поділився 
історією та глибиною 
свята Різдва.

“Спитаймо себе: 
а чого я шукаю у 
Різдві? Що мене веде? 

Який пошук я хочу 
сповнити, знайшовши 
народженого між нами 
Месію? Кожен має 
дати свою особисту 
відповідь. Ми так 
шукаємо за миром, за 
справжньою радістю, 
яка б не проминала, 
а також за істинною 
любов’ю, яка дає 
життя і надію. Будьте 
певні, ми можемо це 
все знайти в особі 
н о в о н а р о д ж е н о г о 
Спасителя!” — запевнив 
Глава Церкви.

А згодом додав: “Ми 
можемо сказати, що 
святкувати Різдво — 
означає сказати рішуче 
“ні” тому, хто хоче 
наслідувати Ірода в 
наш час. Святкувати 
Різдво — означає 
сказати “ні” насильству, 
приниженню однієї 
людини іншою. Саме 
тому Всевишній 
відкриває гідність і 
велич людини, в яку Він 
воплотився, як у свою 
ікону, у свій храм, у 
свою улюблену дитину. 
Тож зараз скажімо 
рішуче “ні” насильству 
в наших родинах: 
чоловіки щодо жінок, 
батьки щодо дітей; а 
також тим, хто думає, 
що насилля, війна й 
агресія може у світі що-
небудь вирішити!”
За його словами, 

постать Ірода свідчить 
нам про те, що той, 
хто вживає насилля, 
насправді є слабкодухим 
боягузом, бо боїться 
навіть найслабшого: 
маленької дитини, яку 
сприймає  як певну 
загрозу для себе.

“Приймімо нашого 
Спасителя як Князя миру, 
того, хто справді може 
стати джерелом миру, 
добробуту та гармонії 
в наших родинах і 
суспільстві, між нашими 
Церквами, а також між 
усіма людьми на нашій 
земній кулі. Адже для 
того Він приходить, 
щоб відновити єдність 
між Богом та людьми, 
і перемогти війну й 
ворожнечу, ненависть, 
тобто все те, що 
руйнує Божий образ 
в людині — образ 
гармонії райського 
щастя, якого всі ми 

свідомо чи підсвідомо 
шукаємо у нашій життєвій 
мандрівці”, — підкреслив 
духовний лідер греко-
католиків.
Наприкінці Літургії 
Блаженніший Святослав 
разом з Апостольським 
нунцієм в Україні 
Архиєпископом Клаудіо 
Гуджеротті привітали всіх 
вірян, українців (в Україні 
та поза її межами) зі 
святом Різдва Христового 
та побажали щастя й 
миру і, звісно, завершили 
богослужіння колядкою 
“Нова радість стала”.

Департамент інформації 
УГКЦ

ht tp ://news .ugcc .ua/
p ho t o / g l a v a _ ug k t s _
s v ya t kuva t i _ r і zdvo__
o z n a c h a i e _ s k a z a t i _
rіshuche_nі_dlya_togo_
hto_hoche_naslіduvati_
І r o d a _ v _ n a s h _
chas_84991.html
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Блаæенніший Святослав у різдвяному привітанні: «Хай Різдво 
стане дæерелом нашої сили, відваги, мудрості та перемоги!»

06 січня 2019 p.

Різдвяний період дарує 
людям нагоду вкотре 
відчути Божу любов та 
єдність у сім’ї й родині. 
Ба більше, саме свято 
народження Сина 
Божого допомагає 
нам набути силу духу 
та надію. На цьому 
наголосив Отець і Глава 
УГКЦ Блаженніший 
Святослав у своєму 
різдвяному привітанні 
до усіх українців та 
вірян.

“Свято Різдва 
Христового є святом 
любові Всевишнього, 
святом Божої і людської 
родини. Цей рік 
Всеукраїнська рада 
Церков та релігійних 
організацій оголосила 
Роком сім’ї та родини. 
Ми тепер бачимо, що 
саме сім’я, як первинна 
клітина людського 
суспільства, — є  

середовищем, оазисом, 
у якому народжується 
наш Спаситель. Творець 
показує нам, що 
немає іншої людської 
спільноти, яку можна 
назвати родиною. 
Адже тільки єдність 
(плідна і нерозривна) 
між чоловіком і жінкою 
здатна сприйняти 
нове життя, вона є 
тим середовищем 
надії на майбутнє, 
в яку входить наш 
Господь. Тому Різдво 
ми називаємо сімейним, 
родинним святом”, 
— зазначив у своєму 
привітанні з нагоди 
свята Різдва Христового 
Предстоятель УГКЦ.

На його думку, звістка 
про народження Сина 
Божого заохочує нас до 
радості та не боятися 
труднощів, особливо 
тепер, коли ми живемо 
у світі, сповненому 
тривоги й страху.

“У цей день дозвольте 
звернутися молитвою 
до новонародженого 
Спасителя за наші 
українські родини й 
сім’ї, які нерідко є 
зранені, переживають 
тривогу, є розділені 
або перебувають 
у обставинах, які 
потребують підтримки 
і захисту. Українська 
сім’я завжди була 
домашньою Церквою, 
тому дуже важливо, 
щоб наш Спаситель 
скріпив, благословив й 
обновив наші родини”, 
— зауважив духовний 
лідер греко-католиків.

А згодом додав: “Я 
хочу щиро побажати 
усім в Україні і на 
поселеннях, щоб це 
Різдво стало джерелом 
нашої сили, відваги, 
мудрості та перемоги. 
Нехай новонароджений 
Спаситель, який 
впроваджує нас у 

небесну родину, у 
єдність людини з 
Пресвятою Тройцею 
— Отцем, і Сином, 
і Святим Духом — 
буде джерелом нашої 
надії, яка є світлом в 
нашому майбутньому. 
Нехай новонароджений 
Спаситель дасть мир 
нашій Україні!”

Окрім цього, наприкінці 
свого привітання 
Блаженніший Святослав 
закликав радісно 
відзначити Різдво: 
“Вітаю усіх з цим 
великим святом! Радій 
та колядуй, Україно! 
Прославляй Бога на 
небесах і на землях, 
Україно! Христос 
народився! Славімо 
Його!”
 
Департамент інформації 
УГКЦ

h t t p : / / u g c c . t v / u a /
media/84985.html

Новини Церкви 

Блаæенніший Святослав: «Сьогодні Христос стає у 
йорданські води, щоб відродити людину»

Субота, 19 січня 2019 p.

Сьогодні Христос 
відкриває нам джерело 
життя вічного, яке Він 
залишив у лоні своєї 
святої Церкви. Він стає 
в йорданські води, 
щоб відродити людину, 
сповнити наші потаємні 

потреби і бажання, 
утамувати спрагу 
людини за Богом. 
Про це сказав Отець 
і Глава Української 
Гр е ко - Ка т о л и ц ь ко ї 
Церкви Блаженніший 
Святослав під час 
проповіді до вірних у 
Патріаршому соборі 

Воскресіння Христового 
у свято Богоявлення 
Господнього.

Співслужили з Главою 
Церкви владика Богдан 
Дзюрах, Секретар 
Синоду Єпископів 
УГКЦ, і владика Йосиф 
Мілян, Єпископ-помічник 

Київської архиєпархії.
За словами духовного 
лідера українців, 
сьогодні Христова 
Церква святкує 
одне з найбільших 
християнських свят – 
Богоявлення Господнє. 
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Святі отці назвали це 
свято Просвіченням. Бо 
воно пов’язане з дуже 
важливою історичною 
подією – хрещенням 
у Йордані від Івана 
Господа нашого і Спаса 
Ісуса Христа.

Сьогодні в Євангелії 
ми чуємо, що на 
Йордан приходить 
наш Спаситель. «До 
цього моменту після 
свого народження Ісус 
Христос був не знаний 
в Ізраїлі, тому що Він 
вів укрите життя... І ось 
сьогодні Він у своєму 
хрещенні розпочинає 
привселюдну проповідь 
і місію», – сказав 
Предстоятель.

«Отож у святі 
Богоявлення, – 
запевняє проповідник, 
– ми бачимо початок 
об’явлення, початок 
повноти благовісту 
Христової науки».

Свято Богоявлення, 
додав архиєрей, ми 
святкуємо також тому, 
що у цей день Бог об’явив 
себе людям. Бо коли 
Христос охрестився, 
вийшов із вод, небеса 
відкрилися. Іван 
Хреститель побачив над 
нашим Спасителем Духа 
Святого у вигляді голуба. 
І Отець з неба начебто 
об’явив, представив 
цілому людству свого 

єдинородного Сина, 
кажучи: «Це є Син Мій 
улюблений, у якому Моє 
благовоління».

«Сьогодні Господь Бог 
не просто відкриває 
небеса перед людиною. 
Він відкриває себе в 
лоні Пресвятої Трійці, 
голос Отця звіщає, 
Син сходить у лоно 
землі, у річку Йордан, 
зодягається водами 
земними. А Дух Святий 
показує нам, ким є 
наш Спаситель. Це 
свято має колосально 
важливе значення для 
нас. Адже сьогодні, 
коли ми бачимо Христа 
у йорданських водах, 
Отець у Сині через Духа 
Святого відкриває нам 
джерело вічного життя», 
– сказав Блаженніший 
Святослав.

Сьогодні також Господь, 
вважає Глава УГКЦ, 
об’являє нам таємницю 
про нас самих. Хоче, 
щоб людина пізнала, 
ким вона є, для чого 
сотворена, яким 
остаточно є її покликання 
і призначення.

«У лоні нашої Церкви 
б’є оте вічне джерело 
життя, яке випливає з 
лона Пресвятої Трійці. 
Те джерело є джерелом 
оновлення, джерелом 
причастя життя вічного, 
джерелом, у якому ми 

відкриваємо власне 
ім’я. І моментом цього 
оновлення, сотворення 
людини силою і діянням 
Святого Духа є Святе 
Хрещення, яке дає 
нам можливість стати 
причасниками вічного 
життя», – наголосив 
Блеженніший Святослав.

У нашому хрещенні, 
переконує архиєрей, 
ми стаємо синами 
і доньками Бога. У 
сьогоднішньому дні, 
коли Христос бере на 
себе наші провини, 
страждання, болі і 
навіть пошук за Богом, 
Він показує, що кожен 
із нас є дуже важливим 
для Бога.

Цю подію, яку ми 
сьогодні бачимо, не 
можна обмежити ані 
простором, ані часом. 
Бог приходить, об’являє 
себе людині, шукає за 
нею.

«Відкриймо своє серце 
до Бога так, як сьогодні 
Пресвята Трійця 
відкриває своє лоно для 
нас. Нехай охрещений 
Христос просвітить нас, 
дарує нам надію, світло 
для нашої України. 
Нехай у водах нашого 
Дніпра умиється радістю, 
миром, спокоєм і світлом 
уся Україна», – побажав 
духовний лідер.

Насамкінець Літургії 
Блаженніший Святослав 
традиційно освітив воду 
в Дніпрі.
 
Департамент інформації 
УГКЦ

ht tp://news .ugcc .ua/
video/ blazhennіshiy_
sv ya tos lav_ sogodn і_
h r i s t o s _ s t a i e _ u _
yordansk і_vod i _ab i _
vіdroditi_lyudinu_85096.
html

Блаæенніший Святослав: «Сьогодні Христос стає у
 йорданські води, щоб відродити людину»

Новини Церкви 
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НАША СВЯТА СОФІЯ - Послання Блаæеннішого Святослава 
з нагоди століття відновлення соборності українського народу 

та його дерæави
Високопреосвященним 
і Преосвященним 
Архиєпископам та 
Митрополитам,
боголюбивим єпископам, 
всечесному духовенству, 
п р е п о д о б н о м у 
м о н а ш е с т в у , 
возлюбленим братам і 
сестрам, 
в Україні та на поселеннях 
у світі сущим

 Мудрість розумного – 
свій шлях знати.
Приповідки 14, 8

Дорогі в Христі!

Вступ

1. Пильно проймаючи 
поглядом століття, 
яке минуло з часу 
відродження соборності 
українського народу 
та його держави, ми 
споглядаємо предвічний 
Божий задум щодо них і 
нашої святої Церкви. Ми 
відчуваємо, що стоїмо 
на порозі нової епохи, 
повної несподіваних 
викликів. Ці новітні 
виклики спрямовані до всіх 
людей. Людство входить 
у цілковито незвіданий – 
невідомий і тривожний, 
але сповнений надії 
– етап глобальних 
перетворень: релігійних, 
культурних, економічних, 
технологічних і суспільно-
політичних. Особливо ж 
гостро ці нові виклики 
відчуваємо ми, діти і 
спадкоємці Київської 

Церкви. 

2. У новітньому контексті 
нашого духовного та 
культурно-національного 
буття щиро запрошую 
кожного скерувати 
очі власного серця і 
ума до Божественної 
Премудрості. Цю 
Премудрість у Різдві 
Христовому предвічний 
Отець являє світові у 
своєму воплоченому 
Сині та відкриває у 
Святому Дусі. У цій 
Божественній Софії, 
Премудрості Божій, ми 
бачимо глибоку мудрість 
нашого національного 
та державного буття – 
Софії Київської, що є 
іконою та воплоченням 
Премудрості Божої. 
Софія, Премудрість 
Божа, прийшла на 
київські пагорби 
з Володимировим 
хрещенням і лягла в 
основу всієї київської 
цивілізації. Ідеться про 
євангельські цінності 
та моральні принципи, 
що осяяли культуру 
наших предків і стали 
міцними підвалинами для 
об’єднання українського 
народу та розвитку 
нашої державності. 
Дивовижним втіленням, 
непорушною святинею 
Премудрості Божої стала 
Свята Київська Софія, 
собор, що донині є 
промовистим символом 
первинної цілісності 
й повноти єдиної та 

неподільної Київської 
Церкви. 

3. Упродовж 
тисячолітньої історії ця 
мудрість залишалася 
фундаментом софійної 
цивілізації київського 
християнства, основою 
д е р ж а в о т в о р ч и х 
прагнень нашого народу, 
колискою його моралі. 
Отож збагнути нашу 
мету й відповідальність 
у новітній час - означає 
зробити Софію Київську 
видимою, живою та 
діяльною. Ця Премудрість 
є дороговказом для 
особистого життя, 
способом здійснення 
морального та 
політичного вибору. Саме 
вона, за силою і діянням 
Святого Духа, є джерелом 
національної снаги та 
відповіддю на актуальні 
запити сьогодення, на 
нові виклики: тобто 
проектувати, втілювати 
цю Божу Премудрість 
нашими вчинками в 
нові часи – означає 
прокладати українському 
народові шлях у майбуття.

Софія Київська 
– християнський 
ф у н д а м е н т 
у к р а ї н с ь к о г о 
народного буття
4. У своїх спасенних 
стражданнях, смерті 
та воскресінні наш 
Спаситель здійснив 
остаточну перемогу 
над самою смертю та 

її причиною, гріхом, 
і  дарував світові мир, 
що перевершує всяке 
розуміння (пор. Фл. 4, 
7). Премудрість Божого 
задуму виявилася в 
незбагненній красі 
жертовної любові 
самого Творця. Адже Він 
через власного Сина у 
Святому Дусі довершив 
таїнственне спасіння 
людства, визволивши його 
з полону гріха та вічної 
смерті. Церква Христова 
– таїнство Божої звитяги, 
що покликане крізь віки 
лунати переможним 
співом, сягаючи водами 
святого хрещення та 
животворною благодаттю 
всіх часів і народів. Ми, 
християни, – відгомін 
Його перемоги, живий 
образ Його відвічної та 
всеблагої Премудрості, 
яка раз і назавжди 
замешкала поміж 
людьми, торуючи шлях 
окремій людині та цілим 
народам до незглибимих 
обширів Божої любові 
через сповіщення людству 
Христа розп’ятого – 
«Божої могутності і Божої 
мудрості» (1 Кор. 1, 24). 
5. «Безвісною ж бо до часу 
і затаєною Премудрість 
Божа була од ангелів і 
людей, не як не існуюча, 
а як прихована, щоб 
виявитись наприкінці віку» 
, – писав був київський 
митрополит Іларіон. Коли 

(Продовæення на ст. 46)
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ж для нашого народу 
настала визначена Божим 
промислом «повнота 
часів» (Гал. 4, 4), відгомін 
тієї спасенної проповіді 
залунав на київських 
пагорбах. Він сягав 
глибини сердець наших 
пращурів, просвітлював 
їхні уми та скріплював 
волю, з множини 
формував єдність і 
цілісність. У хрещальних 
водах Володимирової 
купелі Премудрість Божа 
воплотилася в тіло нашого 
національного буття – 
стала кров’ю і плоттю 
історії українського 
народу. Звідси щедро 
почало бити єдине 
джерело Світла та Істини 
для об’єднаного Божою 
благодаттю люду. Із цього 
джерела наші предки 
черпали знання, і це 
дозволяло їм формувати 
передане нащадкам 
розуміння себе та світу. Із 
цього джерела зродилася 
наша тотожність – 
церковна, національна та 
державна. Завдяки цьому 
джерелу сформувалися 
ціннісні засади 
організації особистого 
та суспільного життя. На 
них упорядковувалися 
господарство, навчання 
та виховання молоді. 
Нові засади визначили 
ставлення до родини, 
нужденних і чужинців, 
розуміння справедливості 
та краси, суспільної 
відповідальності й турботи 
про спільне благо. Тут 
гартувався ратний дух 
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українського війська та 
формувався ціннісний 
кодекс українського 
воїна – захисника 
рідної землі. Звичне та 
буденне набувало виміру 
сакрального та Богом 
явленого. 

6. У сяйві Премудрості 
Божої, втіленої в 
долю нашого народу, 
формувалися засади 
внутрішнього устрою 
українського суспільства, 
етичні принципи його 
інституційної організації, 
зрештою – самі засади 
нашої державності. 
Звідси походить наше 
усвідомлення соціальної 
справедливості та 
покликання влади 
служити інтересам 
народу й захищати його 
добробут. У лоні Софії 
Київської сформувалися 
наша культура, наша 
книжна мова, визначився 
напрям нашого розвитку. 
Київська Церква не була 
заручницею політичних 
інтересів державної 
влади чи слугинею 
могутніх світу цього, бо 
не грішила обожненням 
світського правління. 
Вона залишалася душею 
і сумлінням свого народу, 
навчаючи його оцінювати 
земну владу відповідно 
до того, наскільки ця 
влада служить Божій 
правді та вічному закону 
Творця. Саме так, у 
світлі Софії Київської 
та добра Божого люду, 
була оцінювана «Руська 

правда» великого князя 
київського Ярослава, 
недаремно званого 
Мудрим. Та сама Церква 
і понині збирає в єдине 
ціле дітей однієї Істини, 
однієї Мудрості, однієї 
Софії. Так на кручах 
Славути-Дніпра Божа 
Премудрість «дім собі 
збудувала» (Прип. 9, 1), 
заклала в серцях наших 
пращурів непохитні 
ціннісні основи для 
впорядкування нашого 
сьогодення та побудови 
спільного майбуття. 
Премудрість Божа 
стала Мудрістю – 
Софією – Київською, 
що сформувала основи 
нашої цивілізації. 

7. Упродовж століть 
звідси силою і діянням 
Святого Духа випливали 
струмки Божественної 
благодаті, що зрошували 
й навколишні землі. Саме 
звідсіля, із Софії Київської, 
життєдайні промені Божої 
Премудрості просвітили 
всі околиці Київської 
держави. Прийнявши, 
однак, благодать 
хрещення, не всі вони 
стали здатними цілком 
преобразитися глибиною 
Божої Премудрості 
і так, як у Києві, у її 
світлі будувати свою 
церковну тотожність та 
суспільні інститути. Навіть 
коли вони імітували, а 
часом і посідали собор 
Премудрості Божої 
в Києві, своє буття 
визначали агресивністю 

кочовиків-завойовників, 
за словами апостола 
Павла: «Маючи вигляд 
благочестя, сили ж її 
відреклися» (2 Тим. 3, 5). 

Київська Церква – 
ікона Боæественної 
Премудрості

8. Нерукотворним храмом 
Божої Премудрості 
на берегах древнього 
Борисфену стали душі 
наших пращурів, серцем 
софійної цивілізації 
– престол київських 
митрополитів. Храм 
Святої Софії Київської, 
Премудрості Божої, 
втілив у собі мудрість 
наших предків, осяяну 
Божою істиною, і став 
«дивом і славою на всі 
навколишні країни» . 
Упродовж століть тут 
звершувалося таїнство 
спасіння нашого народу. 
«Ріки води живої» (Ів. 7, 
38) текли з цього храму 
до серця й розуму 
кожного українця. 
Наші прадіди отримали 
благодать із духовної 
спадщини святого 
всехвального апостола 
Андрія Первозваного, 
святих слов’янських 
просвітителів Кирила 
та Методія, блаженної 
Ольги, княгині 
Київської. У визначений 
Провидінням час завдяки 
усвідомленій волі святого 
р і в н о а п о с т о л ь н о г о 
великого князя 

(продовæення з попередньої сторінки)
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В о л о д и м и р а 
наші пращури 
стали учасниками 
хрещальної купелі. 
Відтоді Божественна 
Премудрість – одвічна 
Істина – просвітлює наш 
шлях. А собор Святої 
Софії залишається 
вірним свідком освяченої 
цією благодаттю єдності 
Київської Церкви.

9. Неподілена Київська 
Церква, перебуваючи 
в повному сопричасті зі 
стародавніми Церквами 
Рима та Царгорода, 
стала для нас вірним 
шляхом до вселенського 
братства християнських 
народів. Її народження 
не було затьмарене 
братніми роздорами. Її 
містична пам’ять несе 
в собі повсякчасний 
літургійний спомин 
неподіленого розбратом 
християнства першого 
тисячоліття. Її місія – 
вірно втілювати в собі 
Божий задум спасіння 
людини поміж «єдиним 
Божим народом у краю 
на київських пагорбах» 
, як про це нам 
пригадував Блаженніший 
Любомир, та служити 
вселенській єдності всіх 
християн. Її євангельський 
благовіст мелодійно 
лунав у повній симфонії 
з голосами стародавніх 
апостольських Церков, 
аби єдина Істина 
неподільної Христової 
Церкви просвітлювала 
цілий світ, вірно 
виконуючи заповідь 

самого Спасителя «щоб 
усі були одно» (Ів. 17, 
21). Софія бо – символ 
нездоланної єдності та 
мудрості, що сягає високо 
понад мури тимчасових 
непорозумінь і роздорів. 

10. Софійна Церква – 
свята земля примирення 
та порозуміння, завжди 
відкрита до вселенської 
єдності розпорошених 
по світу дітей Божих. 
Бо Премудрість Божа 
не знає меж, вона 
єдина та обіймає всіх 
і все, «простягається 
від краю і до краю та 
керує всім доладно» 
(Мудр. 8, 1). Саме тому 
сьогодні, як і тисячоліття 
тому, наша Київська 
Церква залишається в 
повному сопричасті з 
намісником апостола 
Петра, покликаним 
самим Спасителем 
служити єдності Його 
Вселенської Церкви та 
цілісності відкупленого 
Божого люду. Разом із 
єпископом Рима наша 
Церква перебуває в 
сопричасті з іншими 
Східними Церквами. 
У цьому відкривається 
особливе екуменічне 
покликання нашої Церкви 
– свідка неподіленого 
християнства та мучениці 
наших часів.

11. Ісповідник віри, 
довголітній в’язень 
сталінських таборів 
патріарх Йосиф Сліпий 
залишив невмирущий 
маніфест ідентичності 

нашої Церкви як 
спадкоємниці та 
правонаступниці повноти 
київського християнства. 
Цим маніфестом є 
величний собор Святої 
Софії у Римі, золотий 
ювілей освячення якого 
ми святкуватимемо 
2019 року. Зведення 
римської Софії разом із 
заснуванням Українського 
к а т о л и ц ь к о г о 
університету є свідченням 
живої та діяльної Софії 
Київської, виявленої 
в самому існуванні 
Української Греко-
Католицької Церкви-
мучениці як в Україні, 
так і на поселеннях. 
Безсмертне послання 
патріарха Йосифа «Urbi 
et оrbi» (Вічному місту і 
світу), викарбуване на 
фронтоні університету: 
«Істина й любов до науки 
собирає в розсіянні 
сущих». Будуючи собор 
Святої Софії в Римі, 
освячуючи його разом 
зі святим папою Павлом 
VI, цей подвижник 
Христової віри споглядав 
Софійський собор у 
Києві як материнський 
храм нашої Церкви, в 
якому молилися і його 
великі попередники. 
Київський храм патріарх 
Йосиф бачив видимим 
собором невидимої 
Софії, церковної та 
національної мудрості, 
що перетривала 
тисячоліття в тілі й крові 
його рідної Церкви, а 
сьогодні переможно сяє 
на всю Україну та весь 

світ. Патріарший собор 
у Римі є промовистим 
символом вселенськості 
Софії Київської, втіленням 
жаги українського серця 
до повноти єдності 
в Христі, дарованої 
нашому народу в 
хрещальній купелі князя 
Володимира. Він є знаком 
невмирущості осяяного 
Божою благодаттю 
українського духу – того 
самого, що його власним 
життям втілював патріарх 
Йосиф. 

12. Великий ісповідник 
віри смиренно заповідав 
своїм нащадкам: 
«Поховайте мене в 
нашому Патріаршому 
Соборі Святої Софії, 
а як воплотиться наше 
видіння і постануть на 
волі наша Свята Церква 
і наш Український нарід, 
занесіть мою домовину, 
в якій спочину, на рідну 
Українську Землю… Якщо 
такою буде воля Божа і 
бажання Українського 
Божого люду, складіть 
мою домовину в 
підземеллях оновленого 
собору Святої Софії» . 
Патріарх Йосиф відчував, 
що Божественна Мудрість 
нагадує про завдання 
відновити первісну єдність 
нині поділеної Київської 
Церкви. Лише тоді ми 
побачимо воістину 
оновлений собор Святої 
Софії в Києві. Доки цієї 
єдності ще немає, жодна 
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із Церков-спадкоємниць 
цієї Церкви не може 
одноосібно посідати 
стародавній собор 
Премудрості Божої, Софії 
Київської. Він має радше 
бути місцем зустрічі 
всіх нащадків софійної 
Київської Церкви, бути 
нагадуванням, закликом, 
будителем і надією на 
наше поєднання в Христі.

13. Через проповідуване 
слово Премудрість Божа 
проникала до серця 
кожного, формуючи 
нерозривну єдність, 
нездоланну спільність 
великої родини, поглядом 
зверненої до непорушної 
святині – Софії Київської. 
Наша Церква словом 
і ділом навчала своїх 
вірних дітей відважно 
брати на себе 
відповідальність за долю 
всього народу, за нашу 
державу. Вона завжди 
була державницькою 
та державотворчою, 
безупинно наголошуючи 
на ціннісних принципах 
ф у н к ц і о н у в а н н я 
державних і суспільних 
інститутів, обґрунтування 
яких шукала значно 
глибше – у скарбниці 
Премудрості Божої. 
Натхнений її мудрою 
традицією, праведний 
митрополит Андрей 
Шептицький писав: 
«Церква, зрозуміла 
як інституція чисто 
національна, що обіймає 
тільки один народ і 
відлучає його від усіх 
інших, стає орудником до 

піддержування роздору, 
підсичує національні 
пристрасті та допомагає 
до гніту інших націй. Вона 
веде до боротьби, а не 
до миру; до розлуки, а 
не до з’єднання, отже 
й не є Христовою» . 
Софійне мислення нашої 
Церкви повсякчасно 
скеровувало її синів і 
доньок до подолання 
внутрішніх непорозумінь, 
до об’єднання зусиль, до 
консолідації українського 
народу, гуртуючи 
навколо завжди дійсних 
євангельських цінностей. 
Софія – мудрість втіленої 
в особисте та суспільне 
життя Істини, що творить 
архітектуру історичного 
буття народу, дозволяє 
в гаморі поколінь і 
цивілізацій закріпити 
інституційне оформлення 
його самобутності, 
«збудувати Рідну хату» .

14. У затишку 
софійної традиції 
київського християнства 
сформувалася особлива 
літургійна, богословська, 
духовна та канонічна 
спадщина. Ця багата 
духовна культура все ще, 
на жаль, мало вивчена 
та досліджена. Сьогодні 
ми разом із нашими 
православними братами, 
с п і в с п а д к о є м ц я м и 
Київської Церкви, 
покликані заново 
відкрити цей наш спільний 
скарб, досліджувати 
та розвивати його як 
дорогоцінний фундамент 
нашого духовного 

єднання. Київському 
благочестю понад 
усе властива увага 
до серця людини як її 
найглибшого виміру, в 
якому сконцентровані 
здатність відчувати та 
осмислювати дійсність 
і приймати рішення під 
натхненням Святого Духа. 
Саме там Премудрість 
Божа трудиться над 
відновленням у людській 
істоті затьмареного 
колись первообразу. 
Відтак серце людини, як 
і навколишня дійсність, 
вимагає ціннісно-
орієнтованого розвитку. 
Ідеалом сформованої 
за таких умов аскези 
стає фізична праця, 
що дозволяє людині 
відчувати себе ближчою 
до сотвореного світу 
та водночас спонукає 
приймати відповідальність 
за нього. Із людського 
серця – «безодні, усіх 
вод і небес ширшої»  – 
Премудрість Божа сягає 
всього внутрішнього світу 
людини усвідомленим 
відчуттям відповідальності 
за іншого. Важка праця 
стає ціннісним ідеалом, 
знаряддям соціального 
служіння. 

15. Відповідальність 
за спільне благо та 
служіння нужденним 
залишаються двома 
визначальними рисами 
соціального виміру 
київського благочестя. 
Ми знаходимо численні 
свідчення про них у 
житіях великих святих 

нашої землі, зокрема 
преподобного Теодосія 
Печерського та інших 
подвижників із «Києво-
Печерського патерика». 
Цей вид благочестя 
формує властивий нашій 
духовній культурі образ 
відновленої Духом Святим 
людської особистості 
– святця як носія та 
свідка Божественної 
Премудрості. Молитва, 
праця та вчинки 
милосердя дозволяють 
людині стати живим 
втіленням незбагненної 
Мудрості самого Творця. 
Першим плодом софійної 
святості є духовний 
подвиг святих мучеників 
братів Бориса та Гліба. Із 
глибин цього особливого 
дару для нашого 
народу Божественна 
Премудрість проклала 
собі шлях до сердець 
незліченних мучеників 
за єдність Христової 
Церкви – як у часи 
гоніння Київської Церкви 
в Російський імперії, так 
і в часи комуністичного 
терору ХХ століття: 
їхня «мученицька кров 
свідчить перед небом і 
землею про непохитну 
вірність Богові» . У серці, 
в якому замешкала Божа 
Премудрість, євангельські 
принципи стають 
життєвими орієнтирами 
для нашого сьогодення, а 
звідтіля, з келії власного 
серця, прямують у 
широкий світ, щоб його 
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преобразити, привести 
людське суспільство 
у відповідність до 
об’явлених цінностей. Так 
упродовж століть Київська 
Церква, вірна своїй 
спасенній місії, освячує 
Божою благодаттю 
серце кожного українця 
та всього народу, 
яскраво сяючи перед 
світом дивовижною 
іконою Божественної 
Премудрості.  

Софія Київська – 
ціннісна парадигма 
п о б у д о в и 
дерæавності та 
суспільних інститутів 
українського народу

16. Етика суспільних 
відносин, сформована 
в контексті софійної 
логіки нашої історії, 
визначає особливе місце 
для провідника народу. 
Функція державної влади 
та суспільного проводу 
в київській традиції 
набуває властивих саме 
їй ознак. У «Повчанні» 
Володимира Мономаха 
легко помітити: великий 
князь не керується у 
своїй діяльності лише 
власним інтелектом 
і загальнолюдським 
досвідом. Він шукає 
Божих орієнтирів, 
мудро визнаючи примат 
Божественного Промислу 
над власною волею. 
Влада – це передусім 
служіння, що спонукає до 
турботи про довірений 
Богом люд, особливо 
ж про вдів і сиріт, про 

убогого та немічного. 
Лінощі – чи не найбільший 
із гріхів. Кожна людська 
діяльність має бути 
невтомною й осяяною 
Божою благодаттю. Саме 
тому князь звертається 
в молитві до Бога з 
проханням зміцнити 
його серце мудрістю. 
Моральні та богословські 
чесноти лежать в основі 
його особистого життя 
та суспільного служіння: 
«А се вам основа всього: 
страх Божий майте вище 
над усе» . Князь не 
узурпує влади, дарованої 
йому Всевишнім для 
захисту рідної землі 
та забезпечення 
добробуту підлеглих. Він 
покликаний мудро нею 
розпоряджатися задля 
миру та злагоди в країні. 
У нашій софійній системі 
цінностей саме Божий 
народ залишається носієм 
Божої Премудрості, а 
відтак – голосом, здатним 
нагадувати князеві 
про його священну 
місію та застерігати від 
зловживання владою.

17. Упродовж століть 
світло Христового 
Євангелія щедро осявало 
кожен вимір життя та 
побуту нашого народу. 
Слово Боже закладало 
ціннісні засади суспільних 
і державних інститутів, 
поглиблювало розуміння 
свободи та гідності 
людської особи, прав 
і обов’язків громадян, 
відповідальності влади, 
допомагало узгоджувати 

громадську та 
господарську діяльність 
із об’явленими істинами. 
Важливим відгомоном 
Божої Премудрості в 
історії українського 
народу, підхопленим 
Київською Церквою, є 
беззаперечна повага 
до знань. Митрополит 
Андрей якось відзначив: 
«Всі українці високо 
цінують науку та освіту» 
. Сам митрополит і його 
наступники докладали 
чималих зусиль, щоб в 
українському народі не 
згасла жага до мудрості. 
Адже знання провадять до 
глибшого розуміння себе 
самого та довколишнього 
світу, дозволяють людині 
плідно взаємодіяти з 
дійсністю. Наука та 
освіта допомагають 
народові захистити 
свою самобутність, 
вберегти власну душу, 
творити квітуче майбуття. 
Просвіта є запорукою 
економічного розвитку 
та соціального прогресу. 
Однак лише тоді, коли 
керується істинними 
цінностями. «Якщо любиш 
прибуток, шукай його 
пристойним шляхом», 
– писав Григорій 
Сковорода . Входячи в 
людську дійсність, Божа 
Премудрість просвітлює 
уми та скеровує людську 
волю до правильної дії, 
допомагаючи мудро 
керувати довіреним 
їй скарбом Божого 
творіння.

18. Особливим чином 

наш народ і його 
Церква стали свідками 
воплочення у власну 
історію Премудрості 
Божої в невимовних 
стражданнях і гоніннях, 
з вірністю та гідністю 
перенесених заради 
Христа та Його 
справедливості. Ми – 
Церква мучеників за Божу 
Істину. Випробовування, 
що рясно спадали на 
долю українського 
народу, ставали місцем 
об’явлення Божої сили 
та мудрості. Вони зіткали 
нашу самобутність, 
визначили нашу 
ідентичність. Ми бо не 
проповідуємо мудрість 
цього світу, а власною 
історією автентично 
звіщаємо «мудрість Божу 
в тайні, закриту, що її 
Бог призначив перед 
віками нам на славу» (1 
Кор. 2, 6). Це та сама 
таїна Божественного 
задуму, що явилася 
світові з висоти хреста 
та осяяла його світлом 
Христового воскресіння. 
Це та мудрість, що дарує 
повноту життя і долає 
саму смерть. 

19. Світлої пам’яті 
патріарх Йосиф 
Сліпий у своєму 
пастирському посланні 
до духовенства нашої 
Церкви, написаному 
ще в Красноярському 
краю, порівнює історію 
Церкви Христової з 
«хрестоносним походом» 

Новини Церкви 
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праведників і мучеників за 
Божу Істину. «А серед того 
хрестоносного походу 
окремий ряд становлять 
визнавці нашої Греко-
Католицької Церкви… 
Там бачите і Ваших 
дідів і прадідів, батьків 
і кревних, численних 
Ваших духовних дітей, 
друзів і знайомих… За 
тими гідними, достойними 
і святими предками 
ступаєте і Ви зі своїми 
важкими хрестами, 
падаєте під ними не 
раз і не два, щоби 
знову повстати. Всі вони 
у Вашій боротьбі за 
Церкву та її єдність, у 
двиганні Вашого важкого 
хреста духом і молитвою 
з Вами!”  Софія Київська – 
це також мудрість нашого 
народу, що об’являється 
в час страждань і надає 
силу переобразити біль і 
смуток гонінь у невимовну 
радість вірності Христові, 
у духовну звитягу над 
силами страху та мороку, 
у тріумф воскресіння. 
Наша Церква завжди 
усвідомлювала свою 
місію перед власним 
народом і цілим світом 
сповіщати Євангеліє “і 
то не мудрістю слова” (1 
Кор. 1, 17), а любов’ю до 
хреста Господнього, який 
для нас, що спасаємося, 
є “сила Божа”». 

Софія Київська 
– дороговказ до 
вічної мети дітей 
Української Церкви 
та народу

20. Свою славнозвісну 
«Молитву про Божу 
мудрість» праведний 
митрополит Андрей 
Шептицький завершує 
проханням: «Дай мені 
ту мудрість, що мені 
та моєму народові 
найбільше недостає. Дай 
мені мудрість правдивого 
вдоволення, правдивого 
щастя» . У цих словах 
наш великий праведник 
ніби звертає очі власного 
серця в те майбуття, 
яке ще слід вибороти 
молитовним подвигом і 
спільною наполегливою 
працею. Тут виявилася 
вся мудрість українського 
народу, котрий крізь 
столітні випробування 
дивиться вперед і 
впевнено прямує до 
повноти свого покликання 
бути «знаменом, піднятим 
перед народами» (Іс. 
11, 12), бути народом 
Божим, що нездоланною 
надією торує шлях до 
власної обіцяної землі, 
до повноти Божої любові 
та миру. І дороговказом 
йому на цьому шляху 
зоріє Премудрість Божа, 
втілена в його історію, – 
наша Софія Київська. 

21. Софія Київська – 
мудрість народу, що 
народився у благодатних 
водах Володимирового 
хрещення. Відтоді 
євангельські цінності лягли 
в основу властивого нам 
світогляду, стали нормами 
організації суспільного 
побуту. Плекання 

української родини як 
домашньої Церкви, що 
зберегла наше церковне 
життя впродовж 
років найсуворіших 
п е р е с л і д у в а н ь , 
передавання віри батьків 
майбутнім поколінням 
як найдорожчого 
національного скарбу 
та навіть сам процес 
державотворення в нашій 
історії пройняті сяйвом 
Божої Премудрості. Її 
світло вчить нас любити 
свій народ і його соборну 
державу, а водночас 
збуджує свідомість того, 
що ми, за словами 
апостола Павла, є 
небесними громадянами 
і тут, у цьому світі, 
постійного місця не 
маємо, а смиренними 
паломниками прямуємо 
до нашої Небесної 
Батьківщини (пор. Фил. 3, 
20). Саме ця висока мета 
й покликання кожної 
людини дозволяють нам 
правильно оцінювати 
дочасне життя та добре 
готуватися до вічності. 
На шляху до Небесної 
Батьківщини ми покликані 
втілювати Софію Божу в 
нашу українську дійсність, 
будувати справедливий 
світ, творити цивілізацію 
миру та любові. 
 
22. Дорогі в Христі брати 
і сестри! Упродовж своєї 
тисячолітньої історії наша 
Церква та наш народ 
уповні пережили у своєму 
тілі досвід пасхального 
таїнства нашого 

Спасителя. Ми пройшли 
крізь важкі терпіння, 
неодноразово пережили 
смерть і воскресіння. 
Перемогу та радість 
воскресіння ми бачимо 
на власні очі у вільній, 
незалежній та соборній 
Україні. Сьогодні, 
вкотре дивлячись в 
очі завойовникам, ми 
запитуємо в Господа: «Для 
чого Ти нас воскресив? 
Яким є Твій Промисел 
щодо нас?» На ці 
запитання Божественна 
Премудрість дає нам 
відповідь нашою власною 
Софією Київською! 
Сьогодні ми, як і тисячу 
років тому, щоразу 
глибше усвідомлюємо 
себе як помісна і 
водночас глобальна 
Київська Церква – 
Церква українського 
народу в єдності з 
наступником апостола 
Петра, як невід’ємна 
складова соборної 
Вселенської Церкви з 
місією об’єднання всіх 
християн. Ми впевнено 
прямуємо до повноти 
Божого Царства. У наших 
витоках – наші цінності, 
наш спосіб мислення та 
діяльності, наша традиція 
та стратегія розвитку, 
наш досвід. Наша 
спільна пам’ять, наше 
вповні відкрите серце та 
дружня рука, простягнута 
до православних братів, 
наш шлях у майбуття, 
наша мудрість – це наша 

Новини Церкви 
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Софія, Софія Київська. 

23. Ця Мудрість Церкви 
та народу є запорукою 
нашої перемоги, нашої 
снаги та невмирущості. 
Саме вона в силі й 
благодаті Святого Духа 
проведе нас через 
відповідальний вибір у 
цьому році, оновить і 
зміцнить нашу державу 
та забезпечить перемогу 
й мир, розвиток і 
процвітання українського 
народу. Софія Київська є 
тією внутрішньою силою, 
яка без тривоги та 
страху веде наш народ 
у майбутнє особливим 
цивілізаційним шляхом. За 
своєю природою вона є 
універсальною – великою 
цінністю людства, що 
допомагає всім народам 
входити в нову епоху 
не з порожніми руками, 
а з Вічною Мудрістю, 
яка лежить в основі 
історії. Наша Софія 
Київська є її автентичним 
відблиском, вічним 
сяйвом Божественного 
Промислу, що відкриває 
нам істину про людину та 
її призначення у всесвіті.

Пресвята Богородице, 
Престоле Премудрості, 
Київська Оранто та наша 
Нерушима Стіно! Веди 
нас, небесних громадян, 
дорогами цього земного 
буття до нашої Небесної 
Батьківщини!
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February 2019 - Лютий 2019

Happy Birthday!
З Äнем народæення!

February 1: Rev. Roman Pitula
February 3: Rev. Evhen Moniuk
February 6: Rev. Robert Hitchens

February 16: Rev. Mr. Donald Latrick
February 19: Very Rev. Archpr. John M. Fields

February 22: Rev. Uriy Markewych
February 26: Rev. T. Frank Patrylak
February 26: Rev. Myron Myronyuk

February 28: Rev. Ivan Turyk

May the Good Lord Continue to
Guide You and Shower You with

His Great Blessings.
Mnohaya Lita!

Нехай Äобрий Господь Тримає 
Вас у Своїй Опіці та Щедро 
Благословить Вас. Многая Літа!

Congratulations on your
Anniversary of Priesthood!

Вітаємо з Річницею Священства!

February 12: Rev. Ivan Demkiv
(27th Anniversary)

February 14: Bishop John Bura ordained a
Priest (48th Anniversary)

February 21: Bishop John Bura ordained a
Bishop (13th Anniversary)

February 27: Rev. Mr. Theodore Spotts
(19th Anniversary)

February 27: Archbishop-emeritus 
Stefan Soroka

Enthroned as Metropolitan-Archbishop
(18th Anniversary)

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

Vineyard of Our Lord!

Нехай Бог Обдарує Багатьма
Благословенними Роками Слуæіння

в Господньому Винограднику!


