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ПАЛКЕ ВІТАННЯ НАШОМУ НОВОМУ
 МИТРОПОЛИТОВІ-АРХИЄПИСКОПОВІ

Митрополит-Архиєпископ (емерит) Стефан Сорока

Христос Bоскрес! Воістину Bоскрес!
Ñâÿщåíèê ï³д сï³â тðîïàðÿ: «Хðèстîс âîсêðåс 
³ç мåðтâèõ, смåðтю смåðть ïîдîëàâ ³ тèм, 
щî â ãðîбàõ, жèттÿ дàðóâàâ», – õðåстîм 
â³д÷èíÿº дâåð³ õðàмó. В³ðí³ âõîдÿть óсåðåдèíó 
õðàмó, ïðîсëàâëÿють Вîсêðåсëîãî Хðèстà 
³, íà÷å мèðîíîсèц³ ïàсõàëьíîãî ðàíêó –
ïåðø³ сâ³дêè Вîсêðåс³ííÿ, íåсóть бëàãó â³сть 
ïðî цå ц³ëîмó сâ³тîâ³: «Вîсêðåс³ííÿ дåíь! 
Ïðîсâ³т³мсÿ тîðжåстâîм, ³ îдí³ îдíèõ îбí³м³мî, 
тà сêàж³мî: Бðàттÿ! І тèм, щî íåíàâèдÿть íàс, ïðîст³м óсå ç 
Вîсêðåс³ííÿм, ³ тàê óс³ çàсï³âàéмî: Хðèстîс âîсêðåс!» (Êàтåõèçм  
Уêðà¿íсьêî¿ Гðåêî-Êàтîëèцьêî¿ Öåðêâè «Хðèстîс – Íàøà Ïàсõà» 
#235)

Владика Андрій Рабій у Великодню неділю, 21 квітня 
2019 р.,  стукає в двері української католицької Катедри 
Непорочного Зачаття в Філадельфії (фото: Ліси Оприск)

Чи не палало наше 
серце в нас у грудях, коли 
він промовляв до нас у 
дорозі та вияснював 

нам Писання? Коли 
я був єпископом-
помічником у Вінніпезі 
та митрополитом-

архиєпископом у 
Філадельфії, мій 

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

(Продовæення на ст. 2)
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ПАЛКЕ ВІТАННЯ НАШОМУ НОВОМУ 
МИТРОПОЛИТОВІ-АРХИЄПИСКОПОВІ

єпископський герб 
зображав палаюче 
серце, пригадуючи 
мені та усім - я служу 
закликові двох учнів на 
дорозі до Емаусу: “Чи 
не палало наше серце 
в нас у грудях, коли 
він промовляв до нас 
у дорозі та вияснював 
нам Писання?” (Лк 
24:32) Ви пригадайте 
як ці учні поверталися з 
Єрусалиму спантеличені  
та без надії. Воскреслий 
Христос придав їм 
Божий план в усьому, 
що сталося. Вони були 
надхнені розуміти Божі 
шляхи. Їхні відчуття 
напрямку та посвяти 
радикально змінилися 
Вони та усі учні 
Воскреслого Христа 
перейнялися палкою 
любов’ю до Бога та 
Його шляхів.

Як сердечно та тепло 
нам усім від заклику 
Владики Бориса 
Ґудзяка – “Від Серця до 
Серця” з нагоди його 
Інтронізації як нашого 
нового митрополита-
а р х и є п и с к о п а 
Філадельфії. Він йде за 
стопами Ісуса Христа 
відновити наше палке 
розуміння Святого 
Письма. Він пригадує 
для кожного з нас 
найбільшу Господню 
заповідь: “люби Бога 

цілим своїм серцем... 
і один одного як себе 
самого” (Лк 10:27). 
Він спонукує нас 
переглянути наші 
пріорітети та напрямки 
нашого життя – 
особистого, суспільного 
та в нашій Українській 
Католицькій Церкві у 
Сполучених Штатах 
Америки. Щільна 
програма пов’язана 
з його інтронізацією 
підкреслює залучення 
всіх Божих дітей. 
Нас спонукано до 
заохочення інших, 
показати Божу любов 
та турботу над усіма. 
 
Я особисто дуже 
з а д о в о л е н и й , 
що митрополит-
а р х и є п и с к о п 
Філадельфії є 
народжений у 
Сполучених Штатах. 
Архиєпископ-номінант 
Борис Ґудзяк принесе 
багатство досвіду та 
знання, яке він отримав 
з багаторічного 
служіння в Україні 
та Франції. Він є 
засновником і “батьком” 
нашого Українського 
К а т о л и ц ь к о г о 
Університету в Україні, 
виняткової інституції, 
яка надає академічну, 
духовну та моральну 
формацію новим 
поколінь українців. Його 

служіння у Франції та 
різних країнах Європи 
дало силу розпочати 
оновлення та зміну в 
Українській Католицькій 
Церкві там. Тепер він 
застоновляється на 
переорієнтації власних 
пріорітетів та бачення, 
маючи і плекаючи свою 
любов до духовенства 
та вірних, яким він 

служив. Ми як ті учні 
на дорозі до Емаусу, 
спонукані розуміти 
шляхи Господні. Бог 
бере ініціативу в нашому 
житті. Бог є активним 
у житті нашого нового 
Архиєпископа та в нашій 
Українській Католицькій 
Церкві. Я закликаю 

Архиєпископ Стефан Сорока (тепер 
Архиєпископ-емерит) та Єпископ Борис 
Ґудзяк (тепер Архиєпископ) під час 82-
ої Прощі Сестер Чину святого Василія 
Великого на Факс Чейс, Пенс., 6 æовтня 
2013 р. (фото: Тересa Сівак)

(продовæення з попередньої сторінки)

(Продовæення на ст. 3)
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вас чиросердечно 
підтримати нашого 
нового митрополита-
архиєпископа як 
він приготовується 
служити Українській 
Католицькій Церкві у 
США. Це величезна 
відповідальність повна 
багатьох унікальних 

викликів. Але ж, 
розуміючи що Бог бере 
ініціативу у нашому 
житті, запрошує нас до 
молитвенного слухання 
та палкої відповіді 
служити Богові та Його 
святій Церкві.  

Надсилаю свої 

найщиріші привітання 
та побажання нашому 
новому митрополитові-
архиєпископові Борису 
Ґудзяку. Він та усі в 
Ф і ладел ьф і й с ь кому 
У к р а ї н с ь к о м у 
Митрополичому осідку 
будете палко згадувані 
у моїх молитвах і знайте 

ПАЛКЕ ВІТАННЯ НАШОМУ НОВОМУ
 МИТРОПОЛИТОВІ-АРХИЄПИСКОПОВІ

про мою любов до вас.  
Нехай Бог благословить 
вас всіляко як Він тільки 
знає!  

Митрополит-
Архиєпископ 
(емерит) Стефан 
Сорока

Від Серця до Серця
Бенкет у Вашингтоні, ОК

Долучайтеся до привітання та вшанування 
нового Архиєпископа Філадельфійського, 
Митрополита для українців католиків США  
Високопреосвященного Бориса  Ґудзяка за 
присутності високодостойного гостя Патріарха 
Святослава Шевчука, яке розпочнеться 
коктейлем перед святочним бенкетом. 

When: Thursday, June 6, 2019
6:30 PM – 10:00 PM EDT

Location: Ukrainian Catholic National Shrine of 
the Holy Family, 4250 Harewood Road Northeast, 

Washington, DC 20017
----------------------------------------------------

Завітайте на цей сайт купити квитки на банкет 
у Вашінґтоні

https://www.eventbrite.com/e/heart-to-heart-
washington-dc-tickets-60951136490

(продовæення з попередньої сторінки)

(Продовæення на ст. 3)
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Scan the 
QR Code

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

Archbishop-elect Borys Gudziak 

Ниæче ви знайдете лінки, які пов’язані 
з програмою Возведенням на престіл 
Митрополита-Архиєпископа Бориса 
Ґудзяка – «Від серця до серця», що 

відбудеться 2-9 червня

Check out our website dedicated  to the Enthronement 
https://coradcor.us/en/

Завітайте на сайт про Інтронізацію
https://coradcor.us/

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

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

bY_S2-JIbPk4wDOjl8hplJDlEg/viewform

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

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

      Program of the Enthronement / Програма інтронізації
http://ukrarcheparchy.us/archeparchy-news/program-schedule-enthronement

Purchase tickets for banquet in Washington DC/ 
Kупити квитки на банкет у Вашінґтоні

https://www.eventbrite.com/e/heart-to-heart-washington-dc-tickets-60951136490
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(Продовæення на ст. 6)

 
METROPOLITAN ARCHEPARCHY OF PHILADELPHIA 

Ukrainian Catholic 
810 North Franklin Street 

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

vicargeneral@ukrcap.org 
     

No.  178/2019 O                                                                                                         Most Reverend Andriy Rabiy  
This Number Should be Prefixed to Your Reply                        Apostolic Administrator 
 
26 березня 2019 р.  
 

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

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

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

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

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

Ми сподіваємося, що інтронізація 4 червня буде транслюватися телебаченням на каналі EWTN 
та в Україні.  Це буде чудово, якщо ми зможемо розділити цю історичну подію з людьми і 
молоддю в усьому світі!  Цим записом і трансляцією ми сподіваємося виконати нашу місію 
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Поæертвуйте з глибини свого серця на Введення на 
Слуæіння Архиєпископа Бориса Ґудзяка

(продовæення з попередньої сторінки)

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

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

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

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

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

 
       AP/oak 
 
     P.S.: Усі, хто хоче приїхати на Інтронізацію просимо ласкаво зареєструватися через      
           заповнення електронної форми на сайті coradcor.us.  
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червень МОЛИТВА, СВЯТКУВАННЯ, ЄДНІСТЬ ТАМІСІЯ: 2-9
ВІД 
серця 

до серця 

''ВІД СЕРЦЯ ДО СЕРЦЯ" 
Програма з нагоди початку служіння митрополита і архиєпископа Бориса tудзяка 
п р о г р А м А 

Усі богослужіння/події проводимуться українською та англійською мовами 

2019 

Філадельфія, Вашингтон 

П' ятниця, 7 червня. Конференція та екскурсії у Вашингтоні
8:00 

9:15 
10:30 

11:ОО 

17:30 

18:30 

Четвер, 6 червня. Конференція в Католицькому Університеті Америки 
Божественна Літургія в Українському Католицькому Крайовому соборі Пресвятої Родини (4250 Harewood Rd., Washington DC 20017)
Сніданок
Реєстрація на конференцію (всі запрошені; відкрита для всіх)
Конференція - Майбутнє Української Католицької Церкви в Північній Америці (The Catholic University of America, Maloney 203)
дискусія "Від Серця до Серця"
Oбід
дискусія "Єдність"
Перерва
дискусія "Молодь"
Вечірня в Українському Католицькому Крайовому соборі Пресвятої Родини (4250 Harewood Rd., Washington DC 20017)
Бенкет в Українському Католицькому Крайовому соборі Пресвятої Родини (4250 Harewood Rd., Washington DC 20017)

1"13апрошую на зустріч 
з Богом і ближніми, 
зустріч від серця до 
серця, зустріч в мирі 
та в радості" 

Щодо деталей просимо звертатися на електронну скриньку corde2corde@gmail.com або телефоном : щодо загальних запитань: (215) 627 0143; 
РАУРАLпожертви Купити квитки на банкет 

щодо поселеиия(215) 627 7808 (с.Марія) 
Просимо реєструватися на сайті coradcor.us 

Божественна Літургія в Українському Католицькому Крайовому соборі Пресвятої Родини (4250 Harewood Rd., Washington DC 20017 )
Сніданок
Пост Конференція (дискусія академіків та професорів)
Для групи, яка приїде на автобусі з Філадельфії:
Прогулянка по Вашін´тоні автобусом, прогулянка самостійно, автобус забере усіх в 4:30 пополудні;
Вечеря у залі Українського Крайового Собору Пресвятої Родини 4250 Harewood Rd., Washington DC 20017)
Від’їзд до Філадельфії

15:45 -17:00 

15:15 -15:45 

14:00 - 15:15 

12:45 -14:00 

11:10 -12:45 

9:15 11:00 

9:00 

10:15 

11:00 

17:30 

18:15 
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(continued on next page)

Donors list for Enthronement,"Heart to Heart" 
(as of 4/26/19)

Date          Donor Amount
04/15/2019 Porter & Curtis, LLC 25,000.00
04/26/2019 United States Conference of Catholic Bishops 15,000.00
04/05/2019 Providence Association 5,000.00
04/26/2019 SUMA Federal Credit Union 5,000.00
04/24/2019 Ukrainian Catholic Church of the Assumption - Perth Amboy 4,000.00
04/05/2019 St. John The Baptist-Northampton 3,000.00
04/23/2019 JFS Wealth Advisors 2,500.00
04/16/2019 Ukrainian Catholic Education Foundation - Chicago 2,500.00
04/26/2019 Holy Ghost Church - West Easton 2,000.00
04/11/2019 SS Peter & Paul Church - Jersey City 2,000.00
04/11/2019 SS Cyril & Methodius Church - Berwick 1,500.00
04/17/2019 Kohutiak, MD Vsevolod & Lidia M  1,000.00
04/23/2019 Komar, Helen 1,000.00
04/09/2019 SS Peter and Paul Church - Bridgeport 1,000.00
04/05/2019 Stevensky, Msgr. John P. 1,000.00
04/05/2019 Transfiguration Church-Shamokin 1,000.00
04/23/2019 Ascension of Our Lord Church - Sayre 750.00
04/09/2019 Nativity B.V.M. Church - New Brunswick 750.00
04/05/2019 St. Josaphat Church-Bethlehem 750.00
04/09/2019 St. Michael's Church - Hillsborough 750.00
04/12/2019 St. Nicholas Church - Passaic 750.00
04/11/2019 Immaculate Conception Church - Palatine IL 600.00
03/28/2019 Nush, Bernadette T. & Peter G. 600.00
04/05/2019 Assumption B.V.M. Church-Centralia 500.00
04/15/2019 Assumption of B.V.M. Church - Bayonne  500.00
04/16/2019 Dechakiwsky, Yuri A & Mostovych, Irena Eva 500.00
04/23/2019 Fylypowych, Andrew & Christine M.  500.00
04/25/2019 Grabowsky, Msgr. Myron J 500.00
04/16/2019 Holy Trinity Church - Silver Spring 500.00
04/18/2019 Kuzmowych, Chrystyna & Truvor Vadym 500.00
04/05/2019 Patronage Mother of God-Marion Hgts. 500.00
04/16/2019 Precision Mechanical Services 500.00
04/05/2019 Presentation of Our Lord-Lansdale 500.00
04/10/2019 SS Peter & Paul Church - Baltimore 500.00
04/09/2019 SS Peter and Paul Church - Phoenixville 500.00
04/05/2019 SS. Peter & Paul Church-Mt. Carmel 500.00
04/05/2019 St. Anne Church-Warrington 500.00
04/12/2019 St. Basil's Church - Chesapeak City  500.00
04/25/2019 St. Cyril & Methodius Church - Olyphant 500.00
04/18/2019 St. John The Baptist Church - Maizevill 500.00
04/12/2019 St. John The Baptist-Whippany 500.00
04/15/2019 St. Josaphats Church - Trenton 500.00
04/17/2019 St. Mary Church - Manassas VA 500.00



(continued on next page)
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(continued from previous page)

Donors list for Enthronement,"Heart to Heart" 

04/12/2019 St. Mary Church - McAdoo 500.00
04/10/2019 St. Michael Church - Curtis Bay 500.00
04/12/2019 St. Michael Church - Frackville 500.00
04/25/2019 St. Michael Church - Shenandoah 500.00
04/09/2019 St. Michael Church- Pottstown 500.00
03/28/2019 St. Michael Church-Cherry Hill 500.00
04/10/2019 St. Nicholas Church - Glen Lyon 500.00
04/09/2019 St. Nicholas Church - Great Meadows 500.00
04/12/2019 St. Nicholas Church - Wilmington 500.00
04/05/2019 St. Nicholas Church-St. Clair 500.00
04/26/2019 St. Stephens Church - Toms River 500.00
04/16/2019 St. Vladimir Church - Palmerton 500.00
04/05/2019 St. Vladimir Church-Scranton 500.00
04/17/2019 Ukrainian Catholic National Shrine Of The Holy Family - Washington DC 500.00
04/12/2019 United Ukrainian American Relief Committee 500.00
04/10/2019 SS Peter & Paul Church - Simpson 350.00
04/23/2019 St. Nicholas Church - Millville 350.00
04/26/2019 Redgate, Alexandra L. & Joseph C 300.00
04/02/2019 Stadnik Jennifer 300.00
04/23/2019 Holowinsky, Mary & William 250.00
04/25/2019 Peklak, Gerald J 250.00
04/05/2019 Ss. Joachim & Anna -  Front Royal VA 250.00
04/10/2019 St. Mary's Church - Bristol 250.00
04/15/2019 Barylak, Carol 200.00
04/16/2019 Dudkevych, Rev. Andriy & Mariya 200.00
04/16/2019 Fedak, Taras & Tetyana 200.00
04/16/2019 Giffler, Lydia K. 200.00
04/25/2019 Hnateyko, Myron & Olha 200.00
04/23/2019 Horodecka, Oxana 200.00
04/23/2019 Luciw, Eugene A. Natalia T. 200.00
04/05/2019 St. Josaphat Council 7530 Knights of Columbus 200.00
04/18/2019 Hitchens, Rev. Robert John 150.00
04/12/2019 Apex Services, Inc. 100.00
04/18/2019 Bargiuk, Lydia 100.00
04/15/2019 Berehowskyj, Dmytro & Margaret 100.00
04/12/2019 Beretsky, Elias A. 100.00
04/24/2019 Beyzik, Yuriy & Olga 100.00
04/26/2019 Bilinski, Gloria Mae 100.00
04/17/2019 Bogetti, Albert 100.00
04/16/2019 Boyle, Ray G. 100.00
04/23/2019 Bremer, Bernadette M. 100.00
04/16/2019 Charyton, Bogdan & Dianne 100.00
04/18/2019 Deychakiwsky, Orest 100.00



5 òðàâíÿ 2019 ð.  13

Íîâèíè Àðõ³ºïàðõ³¿

04/18/2019 Dobczansky, Juriy 100.00
04/23/2019 Dubitsky, Rev. Roman 100.00
04/26/2019 Ferencevych, Roman 100.00
04/23/2019 Fonock, Ronald M. & Marilyn B. 100.00
04/16/2019 Hawryliw, Adrian O. 100.00
04/17/2019 Hnatin, John 100.00
04/18/2019 Hrycenko, Peter & Irene 100.00
04/23/2019 Hud, Maria 100.00
04/23/2019 Hunt, Jacqueline M & Robert J. 100.00
04/25/2019 Iwasiw, Rev. Nestor 100.00
04/16/2019 Jushchyshyn, John & Caroline 100.00
04/23/2019 Kashinskey, John M & John D. 100.00
04/25/2019 Kawczenski, Brian 100.00
04/23/2019 Knights of Columbus - Oliphant Council 100.00
04/23/2019 Kozak, Jerry  100.00
04/17/2019 Kruchowy, Roman W. & Lesia M. 100.00
04/23/2019 Kulchyckyj, Bohdan W. & Christine 100.00
04/02/2019 Lesyk Lubow 100.00
03/28/2019 Lissy, Daria 100.00
04/11/2019 Mykyta, Roman & Maria 100.00
04/15/2019 Myr, Patricia Ann 100.00
04/09/2019 Pidhirsky, Jerry & Sophia 100.00
04/24/2019 Pristash, Paul & Anna 100.00
03/28/2019 Pyrih, Lubomyr & Halyna 100.00
04/17/2019 Smith, Christine B. & Paul R. 100.00
04/24/2019 Ukrainian American Sports Center Tryzub 100.00
04/24/2019 Drake, Kenneth W. & Barbara G. 85.00
04/25/2019 Zajac, Olenka 75.00
04/24/2019 Anonymous 50.00
04/23/2019 Baker, James C & Patricia A 50.00
04/02/2019 Brenycz Eugene 50.00
04/16/2019 Burachynskyj, Roxolana M. 50.00
04/23/2019 Byrich, Florence E. 50.00
04/25/2019 Chandler, Justine , Cuesta, Catherine 50.00
04/17/2019 Chomiak, Margaret & Michael 50.00
04/11/2019 Credi, Wagdi & Anna 50.00
04/23/2019 Gajdalo, Roy & Olga 50.00
04/17/2019 Hirniak, Mark A. & Anna Marie 50.00
04/16/2019 Hitchens, Maryellen 50.00
04/23/2019 Horczakiwskyj, Xenia 50.00
04/17/2019 Horodecky, Olga 50.00
04/17/2019 Howansky, Mark 50.00
04/17/2019 Jarymowycz, Zenowij & Oksana 50.00

(continued on next page)
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04/15/2019 Kapustiak, Andrew 50.00
04/17/2019 Klos, Helen 50.00
04/25/2019 Kosonocky, Natalie 50.00
04/25/2019 Kraynick, Mary 50.00
04/17/2019 Kunderewicz, Elienne & Justine 50.00
04/17/2019 Lohr, Susan A & Robert L 50.00
04/18/2019 Lundmark, Paul & Christine 50.00
04/26/2019 Popivchak, Joseph B. & Cheryl A. 50.00
04/18/2019 Shevchuk, George 50.00
04/16/2019 Kara, Joanne K. 35.00
04/15/2019 Adamchick, Joyce 25.00
04/24/2019 Bijansky, William & C. A. 25.00
04/26/2019 Critchosin, Michael J 25.00
04/23/2019 Demczko, Ann Marie 25.00
04/18/2019 Fromel, James Bruce 25.00
04/23/2019 Iwaskiw, Walter R. & Neonila Z. 25.00
04/23/2019 King, Steven George & Anna M. 25.00
04/18/2019 Kostingo John 25.00
04/17/2019 Kowal, Paul G 25.00
04/17/2019 Krol, Krystyna & Andrzej 25.00
04/24/2019 Pretka, Judith A. 25.00
04/02/2019 Siwak Teresa 25.00
04/02/2019 Wilson Michael 25.00
04/23/2019 Belluch, Theodore K. 20.00
04/16/2019 Bobbie, Michael 20.00
04/23/2019 Chernago, Michael W. & Dorothy J. 20.00
04/24/2019 Barron, Donald J. & Anna M. 10.00
04/16/2019 Belehaj, Anna 10.00
04/23/2019 Belluch, Mary 10.00
04/24/2019 Demcher, Yolanda 10.00
04/16/2019 Demchok, John M. & Joan A.  10.00
04/24/2019 Hladish, Allen 10.00
04/17/2019 Kapuschinsky, Sally F 10.00
04/18/2019 Kordecki, Mary 10.00
04/18/2019 Mata, Alicia 3.00
04/18/2019 Leuthold, Vance 1.00
 
Total: as of 04/26/2019 $104,564.00

(continued from previous page)

Donors list for Enthronement,"Heart to Heart" 
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Владика Андрій Рабій відслуæить Боæественну 
Літургію під час 121-ої щорічної Конвенції 

Лицарів Колумба Штату Пенсильванія 

Кінг-оф-Праша, Пенс. – 
У суботу, 4 травня 2019 р., 
о 4 год. пополудні, Владика 
Андрій Рабій відслужить 
Божественну Літургію св. 
Йоана Золотоустого під час 
121-ої Конвенції Лицарів 
Колумба штату Пенсильванія. 
Він також виголосить 
проповідь під час літургії та 
буде головним доповідачем 
на Конвенційному банкеті в 
суботу ввечері. 

Єпископ Андрій 
служить Апостольським 
Адміністратором Української 
Католицької Архиєпархії 
Філадельфії з 16 квітня 2018 
р. 

Співслужачими на літургії 
єреями будуть всечесніший 
от. Роман Пітула, ректор Української Католицької Катедри Непорочного Зачаття в Філадельфії; 
всечесний от. Ігор Блощинський, парох церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці в Мелроуз 
Парк, Пенс.; преподобний от. Тарас Свірчук, ЧНІ, з Української Католицької церкви св. Йоана 
Хрестителя в Нюарку, Н.Дж.; та всечесний от. Володимир Костюк, парох церкви св. Архистратига 
Михаїла в Дженкінтавн, Пенс. 

Прислуговувати на літургії будуть семінаристи з Української Католицької Семінарії св. Йосафата 
в Вашінгтоні, ОК. 

У п’ятницю пополудні Архиєпископ Чарльз Шапу, Ч.Кап.Франц., з Римо-Католицької Архидієцезії 
Філадельфії, відправить щорічну поминальну месу. 

Очікується, що участь в Конвенції візьмуть три сотні членів Лицарів Колумба з усієї Пенсильванії 
разом зі своїми родинами. 

Конвенція, яку приймає Східний Регіон Лицарів Колумба, відбудеться 3-5 травня 2019 р. в 
DoubleTree Hilton Hotel Philadelphia-Valley Forge, 301 Dekalb Pike, King of Prussia, PА
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Неділя Пасхи в Архиєпархії

Єпископ Андрій Рабій та Всечесніший от. Роман Пітула читають Євангеліє в Катедрі в 
Філадельфії в Великодню неділю, 21 квітня 2019 р.

Watch videos on our YouTube Channel at https://www.youtube.com/thewayukrainian
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Неділя Пасхи в Архиєпархії

Shenandoah, PA

Father Myron Myronyuk, blessing the Easter food 
baskets after Divine Liturgy on Easter Sunday at 
SS. Peter & Paul Ukrainian Greek Catholic Church 
in Simpson, PA.

Simpson, PA

In his homily, Msgr. Myron Grabowsky, 
pastor of St. Michael Ukrainian Catholic 
Church, Shenandoah, referred to the 
connection between the celebration of 
Holy Pascha and the Jewish feast of 
Passover, which comes from the Hebrew 
word, “Pesach,” from which Pascha is 
derived.

“It is where the lamb and victim was as 
spotless as it could be and whose blood 
set us free,” Grabowsky said. “As we 
all know, Good Friday was the day that 
love was given to the world. It was the 
love of Jesus giving of himself to redeem 
us, and by his precious blood.”

Adapted from the article by John Usalis, Pottsville, Pa. Republican-Herald
https://www.republicanherald.com/news/easter-celebrates-the-victory-of-christ-over-sin-and-
death-1.2473043

Very Rev. Nestor Iwasiw blessed Easter Baskets 
at Saint Cyril and Methodius Ukrainian Catholic 
Church in Olyphant PA on April 20, 2019.  Over 
200 families attended.

Olyphant, PA

Благословення Великодніх Страв в Архиєпархії
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Неділя Пасхи в Архиєпархії
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Неділя Пасхи в Архиєпархії

Великодня Неділя в Вашингтоні, ОК, з Єпископом Іваном Бурою, от. Робертом 
Гітченсом та от. Василем Харуком.

Жива інсталяція Хресної дороги в школі в Перт Амбой

Учні 6, 7 та 8 класів католицької школи при церкві Успіння Пресвятої Богородиці в Перт Амбой 
створили в страсний четвер живу інсталяцію Хресної дороги.

Íîâèíè Àðõ³ºïàðõ³¿
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Страсна П’ятниця в Катедрі з Єпископом Андрієм

Страсний четвер 
в Свартмор,Пенс.

Єпископ Андрій Рабій 
у Страсний четвер 

здійснює обряд 
Обмивання ніг.

Watch videos from 
Holy Week

on our YouTube 
Channel at https://
www.youtube.com/

thewayukrainian
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Диякон Михайло Ваак переходить у вічність

19 квітня 2019 р., у Страсну п’ятницю, на 74-
му році життя, упокоївся в Бозі Всечесний диякон 
Михайло Ваак, народжений в Коллінгсвуд, Н. Дж.  
Він був рукоположений в диякони 24 червня 1989 
р. і до останнього служив в українській католицькій 
Катедрі Непорочного Зачаття в Філадельфії.

У четвер, 25 квітня, тіло покійного диякона було 
виставлене в Катедрі для прощання, опісля була 
відправлена Великодня служба Парастасу. 

У суботу, 27 квітня, у церкві Покрову Пресвятої 
Богородиці в МасАду, Пенс., рідній парафії 
диякона, куди було перевезене його тіло для 
поховання, була відправлена Служба Божа за 
упокій його душі.  

Вічная пам’ять! Христос Воскрес! Воістину 
Воскрес!

Катедра, Філадельфія  (фото: Тересa Сівак)

Диякон Михайло Ваак

(Продовæення на ст. 22)



Диякон Михайло Ваак переходить у вічність

МасАду, Пенс. (Фото: о. Троян)

Фото:  Єпископ Андрій Рабій і Диякон Михайло Ваак на Різдво в Катедрі, 25  грудня 
2018 р. (Фото: Петро Білий).

Íîâèíè Àðõ³ºïàðõ³¿
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Bethlehem, PA parish holds Food Collection for the 
Lehigh Valley Poor

The annual food drive for the poor of the Lehigh 
Valley is one of the Lenten missions conducted by 
the members of St. Josaphat Church in Bethlehem 
PA.  Donated and collected by members of the 
parish, the food items were blessed along with 
the individual Pascha Baskets on Pascha morning 
following the Matins and Divine Liturgy.  This year 
the food gathered was turned over to the St. Vincent 
DePaul Society which runs a soup kitchen as well 
as a food distribution  program for the poor of the Lehigh Valley.  They operate out of our sister church 
and neighbor Ss. Simon and Jude Parish in Bethlehem.  In addition a special collection is taken up via “Mite 
Boxes” by parish members.  These “Mite Boxes” are brought to the grave on Great and Good Friday.  This 

collection is distributed to various agencies in the area that help the poor.

 Члени товариства сеньйорів у Філадельфії відвідали  
три історичні церкви 

Дæенкінтавн, Пенс. 
- 2 квітня 2019 р. 
члени Українсько-
а м е р и к а н с ь к о г о 
товариства сеньйорів 
Філадельфії (УАТС) 
мали змогу відвідати 
три історичні українські 
католицькі церкви в 
північній  Пенсильванії. 
Екскурсію зорганізував 
один із членів 
товариства, пан Юрко 
Данилів.

Перше ми відвідали 
церкву Преображення 
Господнього в Шамокін, 
Пенс.  Всечесний 
от. Микола Іванов, 
енергійний та сповнений 
ентузіазму парох 
церкви, тепло привітав 
гостей. Церква була 
збудована в 1885 році 
зусиллями тодішнього 
пароха Всечесного от. 

Івана Волянського. 

Церква святих Петра 
й Павла, Маунт 
Кармель, була другою. 
І знову нас сердечно 
привітав її відданий 
і харизматичний 

парох Всечесніший 
п р о т о п р е с в і т е р 
Михайло Гатско. 
Парафіяни церкви дуже 
віддані своєму чудовому 
обряду та культурним 
традиціям  і отець 
Михайло сердечно 

вдячний їм за цю 
підтримку. 

Останньою в цій 
подорожі була церква 
Успіння Пресвятої 

Шамокін, Пенс.
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Богородиці в  Централія, 
Пенс. Парохом в ній 
також є Всечесніший 
п р о т о п р е с в і т е р 
Михайло Гатско. Церква 
була збудована в 1911 
році, коли Централія 
була процвітаючою 
громадою.  Однак 
у травні 1962 р. в 
вугільних копальнях під 
Централією спалахнув 
вогонь, що спричинило 
великий відтік населення 
з міста. Перед пожежею 
в Централії проживало 
понад 1000 чоловік. За 
останніми підрахунками 
– шестеро. 

 Члени товариства сеньйорів у Філадельфії ...

Незважаючи на 
постійне горіння в 
копальнях церква 
Успіння Пресвятої 
Богородиці залишається 
відкритою.  Люди з 
околиць відвідують 
церкву на Богослуження  
і підтримують її. У 1987 
р. зусиллями тодішнього 
М и т р о п о л и т а -
А р х и є п и с к о п 
Степана Сулика, 
інженерні дослідження 
фундаменту церкви 
виявили, що будівля 
була збудована на 
вершині скелі, а не над 
вугільними пластами.  

Від плану по знесенню 
церви відмовилися і 
завдяки цьому церква 
була збережена. У 
2015 р. Блаженніший 
Святослав Шевчук 
офіційно проголосив 
цю церкву місцем 
паломництва і кожного 
року в останню неділю 
серпня сотні паломників 
приїжджають сюди на 
молитву й поклоніння.

У кожній з трьох церков 
подорожні пережили 
благоговійне натхнення  
споглядаючи їхні 
неповторні іконостаси.  

Централія, Пенс. 

Íîâèíè Àðõ³ºïàðõ³¿

Після нашої подорожі 
ми пригостилися 
чудовим обідом на 
Українській Оселі в 
Лігайтоні. 

Мирослава Гілл.    

(продовæення з попередньої сторінки)
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Давайте подивимося, що каже наш Катехизм про створення.  Ми можемо пошукати 
слово "створення" в індексі. Оскільки в списку перелічено дуже багато номерів 
абзаців, спробуймо знайти номери абзаців, згруповані разом.  Вони можуть мати 
найбільшу кількість інформації.  Бачимо ці номери абзаців разом, - 100—113 та 117–

120.  Ми, напевно, пам'ятаємо Символ Віри, який кожної неділі промовляємо на Божественній 
Літургії.  Ми говоримо: “Вірую в єдиного Бога Отця, вседержителя, творця неба і землі, і всього 
видимого і невидимого”.  Якщо ми подивимося на Частину Першу в Змісті, побачимо, що існує цілий 
розділ, присвячений цій частині Символу Віри.  Вона починається на сторінці 42. Ми також можемо 
помітити, що деякі з номерів параграфів у індексі також знаходяться в цьому розділі - джекпот!  Це все 
веде нас до Частини Першої, Римської Цифри III, починаючись зі сторінки 42. 
  
Ми дізнаємося, що Бог створив увесь всесвіт і що Бог може відкрити Себе через Своє творіння. Все, що 
створив Бог, добре. Це Його дар нам. Ми можемо дізнатися про Бога через “споглядання” Його 
творіння.  Це означає, що коли ми молимося і уважно дивимося на все, що Бог створив з Його любові до 
нас, то маємо змогу осягнути: таким чином Бог навчить нас більше про Себе.  Бог відображається в тому, 
що Він творить і в тому, що Він робить. Споглядаючи Боже творіння, ми можемо дізнатися про красу і 
доброту Бога та його любов до нас. 
  
Всі три особи Бога створили все.  Бог-Отець був першим джерелом всього, Бог Син є Творцем, все було 
створено завдяки і для Бога Сина, а Святий Дух є вдосконалювачем усього.  Бог окремий від свого 
творіння, але Він присутній у Своєму творінні.  Він не створив світ, потім залишивши його. Він бере участь 
у світі й відкривається нам.  Бог Син став людиною.  Ісус входить у світ як справжній Бог і правдива 
Людина, щоб підняти нас до Отця. 
  
Ми дізнаємося, що Бог - Альфа й Омега.  Це перша й остання літери грецького алфавіту.  Це означає, що 
Бог - це початок, джерело всього, і все рухається до Бога, коли воно приходить до свого 
завершення.  Грецька літера альфа, схожа на англійську букву A. Omega виглядає так  Ω або ось так ώ. 
  
Боже творіння також включає невидимі речі.  Є цілий ангельський світ, якого ми не можемо побачити. 
Це, звичайно, також наш власний Ангел-Хранитель, який любить нас і стежить за нами.  У параграфі 116 
ми можемо прочитати про дев'ять різних видів або груп ангелів.  Деякі з них «шестикрилі та багатоокі». 
Під час Божественної Літургії ми всі разом поклоняємося Богу, людям і ангелам разом. 
  
Бог створив людину (це означає всіх людей, а не тільки чоловіків), щоб панувати над світом і 
піклуватися про нього.  Він створив людину по своєму образу.  Ми були створені за подобою Бога в 
нашому розумі (що означає, що ми можемо думати), у нашій свобідній волі (що означає, що ми можемо 
обирати) і в самовизначенні (що означає, ми самостійно вирішуємо шлях власного життя).  Бог закликає 
нас до святості.  Кожен день ми можемо рости в доброті та досягати все ближче й ближче до Бога.    

 of  

Офіційний друкований орган Філадельфійської Архиєпархії  Української  Католицької Церкви 

Катехизм Української Католицько ї 
Церкви:  Христос наша Пасха 

Бог хоче, щоб ми самі вирішили любити Його.   
Він не змушує нас любити Його.  

А яким буде ваше рішення? 

Створення  
Світу  
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Based on an icon written by Michael Kapelock of archangelicons.com 
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Ця ікона зображує п'ятий день історії творення,  

Цікаві речі для бажаючих подивитися.  

коли Бог створив плаваючих і крилатих літаючих істот. 

Чому Ісус сидить  
на блакитній кулі? 
4.  Блакитна куля 
називається мандорла і 
використовується в 
іконографії, щоб 
проілюструвати, що фігура 
всередині кулі, або на ній не є 
дійсно видимою для інших 
істот, зображених на 
іконі.  Тут мандорла говорить 
нам, що хоча Христос 
активно створює всіх тих 
істот зі своєї небесної точки 
зору, Він насправді не є 
частиною ландшафту. 
Існує вірш у Писанні, який 
говорить нам: «Так говорить 
Господь: Небеса - мій 
престол, і земля - стілець 
для моїх ніг» (Ісая 66: 1, 
також Дії 7:49).  На іконі 
однозначно все виглядає 
саме так!  Схоже, що Ісус 
перебуває на колах, що 
представляють небеса, а ноги 
- на землі! 

9. Зверніть увагу на всі рослини і дерево на іконі. Вони були 
створені на третій день,  тому не дивно, що вони вже були там, щоб 
вітати рибу і птахів, надання їжі та притулку для Божих створінь. 

—у перекладі Катерина Шимоняк— 

Ви помітили всю різноманітність видів птахів?  Дехто летить,  
деякі йдуть по землі,  а один навіть вмостився на дереві! 

1.  Ви бачите, павич Ви помітите, що він 
часто зображується в іконографії та інших 
формах релігійного мистецтва. Птах 
символізує смирення, тому що, хоча його 
хвіст надзвичайно красивий, більшу 
частину часу він тримає його приховано. 
Однак, коли виявляється хвіст, це 
всемогутність Бога. Всемогутній є якість, 
щоб бачити або знати все. Оскільки його 
хвіст виглядає так, він складається з 
сотень очей, що символізує Божу 
здатність бачити все. 

3.  Ви бачите голубка на 
дереві? Ми всі знаємо, що 
вона символізує! Святий 
Дух! Святе Письмо 
говорить нам, що Дух 
прийняв форму голуба, 
щоб спуститися до 
апостолів на 
П'ятидесятницю, а також, 
коли Він спустився до 
Ісуса при Його хрещенні. 
Зверніть увагу, що голуб 
розміщений над іншими 
птахами на іконі і стежить 
за створенням всіх інших 
тварин. 
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Bible Word Search 
Read Psalm 103 in your Bible to fill in the blanks in the questions.  Then find those words in the puzzle. 

1.  Bless the Lord, Oh my _______________. 
2.  You cover Yourself with ________ as with a garment. 
3.  You have stretched out the ______________like a tent. 
4.  You make the ____________ Your chariot. 
5.  You ride on the ______________of the wind. 
6.  You set the ___________on its foundations. 
7.  You make ___________  gush froth in the valleys. 
8.  They give drink to every ___________ of the field. 
9.  Birds sing among the ________________. 
10, You cause _______________ to grow for the cattle. 
11. Man cultivates  plants to bring forth ________. 
12. And _____________ to gladden the heart of man. 
13. God planted the cedars of _________________. 
14. In the trees, the birds build their ____________. 
15. God made the high mountains for the wild ___________. 
16. You made the ____________to mark the seasons. 
17. In ____________, you have made them all. 
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Byzantine Church Supplies
Address: 810 North Franklin St.

Philadelphia, PA 19123
Phone: 215 -627-0660

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

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

Store Manager - Mrs. Myroslava Demkiv



88th Annual Pilgrimage to the Mother of God

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

SAVE THE DATE
Sunday, October 6, 2019

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

Come pray with us!

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

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

org/admissions/.

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

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

stbasilacademy.org or 215.649.9083.

Icon Writing Workshop

FEE: $375, includes supplies and meals
MONDAY, MAY 6 - FRIDAY, MAY 10

• MAY 6  PM ONLY
• MAY 7  9:00 AM - 5:00 PM
• MAY 8  9:00 AM - 5:00 PM
• MAY 9  9:00 AM - 5:00 PM
• MAY 10  AM ONLY

ABOUT
This workshop will be led by Raymond Vincent, 
resident iconographer at Holy Theophany 
Monastery in Olympia, WA. Vincent works in the 
traditional medium of egg tempera.

Register at www.StBasils.com or email 
BasilCenter@StBasils.com.

Basilian Spirituality Center
710 Fox Chase Road
Fox Chase Manor, PA 19046
(215) 780-1227
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ПРИВІТАННЯ ДО ДНЯ МАТЕРІ 

З нагоди Дня Матері редакція газети “Шлях” бажає всім читачам-мамам 
доброго здоровл’я, довгого життя і Божих найкращих благословень.  Нехай 
Святий Дух веде Вас через усе життя, і нехай Пресвята Божа Матір оберігає 

від всякого зла.

Многая і благая літа!
Христос Воскрес!  Воістинну Воскрес!

Ми молимося за благословенний упокій душ всіх померлих матерів наших 
читачів, і щоб Господь простив їм їхні гріхи, добровільні  недобровільні, і 

присудив для них вічне блаженство в Раю, в небі.

Вічна пам’ять!
Христос Воскрес!  Воістинну Воскрес!

“Ще не чувано ніколи, що Вона, (Матір Боæа) 
не помогла!” 

Ці слова української марійської пісні пригадають нам про величезну силу заступництва Богоматері 
перед Своїм Сином і Нашим Спасителем, Ісусом Христом.  Ми всі можемо пригадати просьбу 
Богоматері на весілля в Кані, як Господь, кажучи Своїй матері, що Його час ще не прийшов, 
перемінив воду на вино.  Мати Божа була найбільч досконала послідовниця Свого Сина.

Марія сказала:  “Робіть те, що Він скаже!”  Мати Божа жила в покорі і повністю віддавалася на 
Божу Волю.  Як покірна слугиня Божа, Марія нам усім давала прикляд.  Вона завжди стояла коло 
Христа, аж до кінця, Його розп’яття на хресті.  Вмираючи на хресті, Ісус Христос доручив нам, щоб 
разом улюбленим учнем Іваном прийняли Марію, як нашу Матір.

Марія є Матір’ю Церкви.  Вона є наша Духовна Матір. Вона дбаю про всіх нас, Своїх дитей, і 
хоче, що ми всі стали ревними послідовниками Її Сина, Нашого Господа Бога й Спасителя. Марія 

бажає, що всі грішники побачили правдиву дорогу до Бога в 
їхньому житті.  А також Вона бажає, що всі грішники повернулися 
від грічного життя і стали добрими Божими дітьми.

Нам усі треба старатися розвивати наші особисті стосунки з 
Ісусом Христом вже тут на землі.  Якщо ми бажаємо після нашої 
земної мандрівки отримати вічну нагороду в небі, то мусимо 
пізнати Ісуса Христа, тут на землі.

о. Юрій Ворощак
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Архиєпископ УГКЦ Борис (Ґудзяк) подякував 
Петрові Порошенку за добрі справи

Архиєпископ Клаудіо Ґудæеротті: Папа Франциск
 підготував для УГКЦ сюрприз

29 квітня 2019 p.

Святіший Отець Папа 
Римський Франциск 
підготував для 
Української Греко-
Католицької Церкви 
сюрприз, про який 
незабаром повідомить 
Апостольська столиця. 
Про це під час Літургії 
на свято Воскресіння 
Господнього у 
Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового 
повідомив Архиєпископ 
Клаудіо Ґуджеротті, 
пише Департамент 
інформації УГКЦ.

Представник Папи 
Франциска передав 
також благословення 
для греко-католиків 
від Святішого Отця 
у свято Воскресіння 
Христового.

« Б л а г о с л о в е н н я 
Святішого Отця – це не 

є лише якась молитва 
над вами. Це завдання, 
яке довірене йому і воно 
полягає в тому, щоби 
зберегти віру братів. І 
це сьогодні відбувається 
по-особливому», – 
сказав Апостольський 
нунцій.

Він відзначив, що в той 
день, коли християни 
світу переживали Пасху 
за Західним обрядом, 
Папа теж згадав 
Україну.
«І ви знаєте, що Папа має 
ще більшу близькість, 
ще більшу підтримку 
для УГКЦ. І має в серці 
певний знак. Я говорю 
це вам спеціально, 
аби пробудити у вас 
зацікавлення. Поки що 
не можу сказати більше. 
Думаю, невдовзі буде 
опубліковано те, що 
Папа хоче зробити. Це 
передусім стосується 
такої підтримки», – 

розповів Архиєпископ 
Клаудіо.

«Сподіваємося, що 
папський секрет 
скоро стане явний», 
– додав Глава 
УГКЦ Блаженніший 
Святослав.
Предстоятель також 
відзначив, що цього 
року Українська Греко-
Католицька Церква буде 
згадувати воскресіння 
нашої Церкви, тридцяту 
річницю її виходу з 
підпілля.

«Того моменту, коли 
подумайте тільки, 
Горбачов, як тодішній 
голова комуністичної 
партії підписав 
необхідні укази про 
легалізацію УГКЦ. Цю 
Церкву не міг знищити 
ніхто, ані Сталін з 
його катівнями, ані 
комуністична ідеологія. 
Кров’ю мучеників наша 

Церква засвідчила 
– Христос воскрес. 
І всі ми є свідками 
воскреслої Церкви, 
свідками воскресіння», 
– сказав духовний лідер 
українців.

«Нехай ця пасхальна 
зустріч з нашим 
Спасителем розвіє 
темряву сумнівів, 
стане джерелом надії, 
стане силою перемоги 
України над темрявою 
зла і неправди, яка 
сьогодні так активно 
і агресивно воює 
проти нас. Бо останнє 
слово завжди матиме 
воскреслий Спаситель», 
– побажав усім нам 
Глава УГКЦ.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
catholics/vatikan/75607

22 квітня 2019 p.

Моральний авторитет 
українців архиєпископ 
Української Греко-
Католицької Церкви 
і митрополит 
Філадельфійський Борис 
(Ґудзяк ) подякував 
Президенту України 
Петрові Порошенку 

за діяльність на посту 
глави держави.

Про це владика написав 
у Facebook.

«Дякую, Пане 
Президенте, за всі добрі 
справи п’яти років, а 
сьогодні за гідне слово. 
Надіюсь не останнє...» - 

Сказав владика Борис.
Владика Борис 
запевнив, що молиться 
за захисників на фронті, 
за Порошенка та його 
прекрасну родину, за 
Україну і за майбутнього 
Президента.

Нагадаємо, Папа 
Франциск призначив 

владику Бориса 
Ґудзяка архиєпископом 
– митрополитом 
Філадельфійським УГКЦ 
в США.

h t tp s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
communi ty/re l ig ion_
and_policy/75530



5 òðàâíÿ 2019 ð. 35

Íîâèíè Öåðêâè

Глава УГКЦ освятив понад три тисячі пасок для 
українських воїнів

Блаæенніший Святослав: «Ми не моæемо бути толерантними 
до зла, але мусимо бути толерантними одне до одного»

26 квітня 2019 p.

У четвер, 25 квітня, біля 
Патріаршого собору 
Воскресіння Христового 
у Києві Патріарх УГКЦ 
Святослав освятив 
понад три тисячі 
пасок для українських 
військових на Сході 
України. Їх воїнам 
передадуть капелани, 
які найближчими днями 
відвідають Донбас.

Про це повідомляє 
Д е п а р т а м е н т 
інформації УГКЦ.

«Від початку бойових 
дій на території нашої 
держави капелани 
УГКЦ перебувають 
постійно пліч-о-пліч з 
захисниками України. А 
в надзвичайно важливі 
моменти дуже хочеться 
відчути поруч Бога, 

зокрема під час Різдва 
та Пасхи, а також 
на свята, які людина 
запам’ятала ще зі 
свого цивільного життя. 
Тому ми бажаємо, 
щоб вони знову ж таки 
мали своє глибоке 
значення. Саме тому 
сьогодні, продовжуючи 
цю традицію, наші 
капелани спільно із 
нашими вірянами 
зібрали паски. Багато 

людей долучилися до 
того, аби український 
воїн знову відчув радість 
Великодня», - зазначив 
о. Андрій Зелінський, 
заступник керівника 
Д е п а р т а м е н т у 
військового 

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
community/faith_and_
weapon/75578

Середа, 01 травня 
2019 p. 

Ми завжди мусимо 
бути толерантними і 
з повагою ставитися 
до іншої особи. 
Можливо, я абсолютно 
не погоджуюся з тим, 
що вона говорить, 
абсолютно не 
сприймаю зла, що 
вона чинить, але вся 
моя поведінка щодо 
цієї особи має бути 
просякнута бажанням 
їй добра. Про це 
сказав Отець і Глава 
Української Греко-
Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав 
у великодньому інтерв’ю 
«5-му каналу». 

У зв’язку з 

результатами виборів 
президента України, 
які поляризували 
українське суспільство, 
Предстоятель УГКЦ 
висловив бажання, 
щоб наше суспільство 
було толерантним до 
ближнього, який поруч 
із нами.

Блаженніший Святослав 
пригадав слова 
святого Августина, 
який говорив: якщо ми 
хочемо виправити свого 
ближнього, то спершу 
мусимо полюбити його. 
А потім усе те, що ми 
будемо йому говорити, 
робити, буде нічим 
іншим, як виявом нашої 
любові до нього. Якщо 
ми не можемо його 
полюбити, то краще 

мовчати.
«Мовчи, але працюй 
на добро. Думаю, що 
це рецепт справжньої 
толерантності», – додав 
Глава УГКЦ.

Водночас, на його 
переконання, ми 
не можемо бути 
толерантними до 
зла, не можемо бути 
толерантними до 
чогось, що є руйнівним. 
Бо всяке зло є подібне 
до міни сповільненої дії. 
Ми повинні протистояти 
злу саме через те, 
що воно є шкідливим, 
небезпечним. Воно 
забирає життя.

«І коли якась людина 
чинить зло, ми повинні 
вберегти її від злого 

вчинку. Маємо 
допомогти їй зрозуміти, 
у чому полягає добро і 
свідомо й добровільно 
це добро обирати. Якщо 
ми так чинитимемо, то 
виявлятимемо повагу 
до іншої людини, 
будемо толерантними 
до думки іншого», – 
вважає Блаженніший 
Святослав.

 Департамент 
інформації УГКЦ

http://news.ugcc.ua/
video/ blazhennіshiy_
s v y a t o s l a v _m i _ n e _
m o z h e m o _ b u t i _
tolerantnimi_do_zla_
a l e _ m u s i m o _ b u t i _
tolerantnimi_odin_do_
odnogo_86150.html
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Митрополит Борис (Ґудзяк) розповів Папі про місію УГКЦ 
в Європі та США і про УКУ

Фото: Новоіменований Архиєпископ Борис 
Ґудзяк під час авдієнції у Папи Франциска, 
10 квітня 2019 р.  (Vatican News video 
https://youtu.be/zkF5y1MndqI)

16 квітня 2019 p. 

Святіший Отець 
Франциск 15 квітня 
під час приватної 
аудієнції прийняв 
н о в о і м е н о в а н о г о 
а р х и є п и с к о п а 
і митрополита 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
м и т р о п о л і ї , 
колишнього єпископа 
Паризької єпархії 
святого Володимира 
Великого Української 
Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви, президента 
У к р а ї н с ь к о г о 
к а т о л и ц ь к о г о 
університету владику 
Бориса (Ґудзяка).

 “Вражений і зворушений 
тим, що Папа, маючи 
таку відповідальність 
за Церкву і вірних, 
зберігає відкритість, 
безпосередність і 
щирість. Глибоко 
відчувається, що він 
хоче добра для мене 
особисто і для всіх 
довірених йому людей”, 
- прокоментував Службі 
комунікації Паризької 
єпархії УГКЦ владика 
Борис враження від 
зустрічі. 

Зустріч розпочалася і 
закінчилася молитвою. 
“Скористався порадою 
одного зі священиків 
Паризької єпархії 
і запропонував 

Святішому Отцеві 
разом помолитися за 
нього і за його місію”, - 
розповів владика.

У розмові зі Святішим 
Отцем владика Борис 
зосередився на чотирьох 
точках: місія Паризької 
єпархії і душпастирство 
у Франції, Бельгії, 
Н і д е р л а н д а х , 
Люксембургу та 
Швейцарії, плани 
щодо служіння в 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к і й 
митрополії в США, 
яке владика Борис 
розпочне 4 червня 2019 
року, ідентичність і стиль 
відкритості Українського 
к а т о л и ц ь к о г о 
університету - 
єдиного католицького 
університету між 
Польщею та Японією 
та ідея братства святих 
князів Бориса і Гліба.

“Ці питання пов’язані 
з глобальним 
українством, з 
викликами, що стоять 
перед нами. Папа був 
втішений новинами про 
Паризьку єпархію і її 
розвиток, що ми йдемо 
синодальним шляхом, 
до якого він заохочує. 
Я просив, щоб 
Святіший Отець своїм 
авторитетом підтримав 
наших священиків в 
західній Європі та 
спонукав східні Церкви 

в США співпрацювати, 
зокрема, в царині 
освіти”, - зауважив 
владика Борис.
Він наголосив, що Папа 
з приємністю слухав 
новини про стиль та 
методологію відкритості 
УКУ, що співзвучна його 
ідеям праці з молоддю, 
висловленим у посланні 
“Christus vivit”.

Папа Франциск 
благословив Братство 
святих князів-
страстотерпців Бориса 
і Гліба - братство миру, 
молитви і мужності 
для чоловіків. “Наше 
братство - міжнародне 
і екуменічне. Його 
члени, які живуть в 
різних країнах, щодня 
о 20:30 за паризьким 
часом моляться на 
чотках, присвячують час 

читанню Святого Письма 
та роблять добрі діла”.

“Я натхненний цією 
аудієнцією. Богові і 
Папі глибоко вдячний. 
Святіший Отець дуже 
добре ставиться до 
глави нашої Церкви 
Б л а ж е н н і ш о г о 
Святослава. Він є щирий 
і відкритий. Я надіюся 
бути таким душпастирем 
і йти слідами Христа 
так, як це робить Папа 
Франциск”, - підсумував 
зустріч новоіменований 
м и т р о п о л и т 
Філадельфійський.

Детальніше про зустріч в 
інтерв’ю владики Бориса 
з Рима.

https://risu.org.ua/ua/
index/all_news/catholics/
vatikan/75452
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Святий Юрій – Небесний покровитель Папи:
 перемагати лукавого молитвою

23 квітня 2019 p.

Папа в ці дні отримує 
не лише великодні, але 
й особисті побажання з 
усіх куточків світу.

Сьогодні, 23 квітня, коли 
за новим календарним 
стилем вшановується 
пам’ять святого мученика 
Юрія, припадають 
його іменини, адже ім’я 
«Франциск» кардинал 
Хорхе Маріо Берґольйо 
взяв уже після вибору 
на Наступника святого 
апостола Петра. Його 
хресне ім’я – «Хорхе»: 
саме так ім’я «Юрій» 
звучить іспанською 
мовою.

Святого мученика 
Юрія вшановує Церква 
Сходу й Заходу. Його 

найчастіше зображають 
як воїна, який перемагає 
дракона, що символізує 
боротьбу добра проти 
зла, яку повинна вести 
кожна людина, якщо хоче 
бути вірною Христові. 
Святкування іменин у 
християнській традиції є 
спонукою приглянутися 
до прикладу Небесного 
покровителя в житті того, 
хто носить його ім’я.

У своїх висловлюваннях, 
чи в проповідях, чи 
в катехизах, або 
ж в інтерв’ю та 
закликах, Святіший 
Отець неодноразово 
підкреслював що отой 
лукавий, про звільнення 
від якого просимо в 
молитві «Отче наш», не 
є чимось абстрактним, 
але – особою, «Великим 

О б в и н у в а ч е м » , 
який намагається 
скомпрометувати нашу 
Матір – святу Церкву.

Боротися з ним слід 
за прикладом Ісуса, 
а засобами в цій 
боротьбі є, насамперед, 
молитва, піст і покута. 
Це й спонукало Папу 
закликати всю Церкву 
протягом місяця жовтня 
минулого року молитися 
на вервиці за Церкву. 
Під час ранкової 
Святої Меси в каплиці 
«Дому Святої Марти» 
11 вересня 2018 р., 
він наголошував, що 
молитва – це сильна 
зброя проти диявола, 
«великого обвинувача», 
«що блукає світом, 
шукаючи, кого б 
звинуватити». Тільки 

молитва може його 
перемогти.

Складаємо Папі 
Францискові щирі 
побажання дарів Святого 
Духа для якнайкращого 
сповнення нелегкого 
служіння «утверджувати 
братів у вірі» – доручення, 
даного Спасителем 
святому Петрові та його 
наступникам під час 
прощання з апостолами 
у контексті пасхальних 
подій. Саме про молитву 
він просить всіх, з ким 
зустрічається при різних 
нагодах.

https://www.vaticannews.
va/uk/pope/news/2019-
0 4 / i m e n y n y - p a p y -
francyska.html

В Urbi et Orbi Папа Франциск побаæав українцям миру
21 квітня 2019 p.

Сьогодні, 21 квітня, Папа 
Франциск звернувся з 
лоджії базиліки Святого 
Петра до Риму та світу 
з Великоднім посланням.
У своєму слові 
Вселенський Архиєрей 
згадав Україну.

«Нехай же в цій 
Пасці знайде розраду 
населення східних 
регіонів України, що й 
далі страждає від досі 
триваючого конфлікту. 
Нехай же Господь 
заохотить гуманітарні 
ініціативи, а також 

ті, що спрямовані на 
досягнення тривалого 
миру», - сказав святіший 
отець.
У своїй промові Папа 
згадав й інші держави, 
у яких ведуться бойові 
дії, відбуваються 
акти насильства, 
поширюється соціальна 
н е с п р а в е д л и в і с т ь . 
Зокрема країни 
Близького Сходу, а 
також Лівію, Венесуелу, 
Нікарагуа.
Не оминув понтифік 
увагою і сьогоднішній 
теракт у Шрі-Ланці.
На завершення проповіді 
Папа Франциск 

побажав, щоби 
воскреслий Христос 
дарував людям мир та 
спокій:
«Нехай же перед 
обличчям численних 
проявів страждань 
нашого часу Господь 
життя не застане нас 
холодними й байдужими. 
Нехай же Він зробить 
нас будівничими мостів, 
а не мурів. Нехай же Він, 
що дарує нам Свій мир, 
зупинить гуркіт зброї, як 
у ситуаціях війн, так і в 
наших містах, та спонукає 
провідників народів 
докладати зусилля 
для припинення гонки 

озброєнь і тривожного 
поширення зброї, 
зокрема, в економічно 
найрозвинутіших країнах. 
Нехай же Воскреслий, 
Який навстіж відчинив 
двері гробниці, відкриє 
наші серця на потреби 
знедолених, беззахисних, 
убогих, безробітних, 
марґіналізованих, тих, 
які стукають до наших 
дверей, шукаючи хліба, 
притулку та визнання 
своєї гідності».

https://risu.org.ua/ua/
index/all_news/catholics/
vatikan/75512
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Глава УГКЦ: «Воскреслий Христос показує, що війна проти 
України не буде тривати вічно, бо неправда ніколи не має 

останнього слова»

28 квітня 2019 p.

Зустрічаючи сьогодні 
воскреслого Христа, ми 
бачимо, що неправда 
ніколи не має останнього 
слова. Як після ночі 
завжди наступить день, 
так і війна проти України 
не буде тривати вічно. 
У тій правді, у тій істині 
нам потрібно вистояти. 
Про це сказав Отець і 
Глава Української Греко-
Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав 
під час проповіді до 
вірних у світлий празник 
Христового Воскресіння 
в Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового 
в Києві.

Співслужили з Главою 
Церкви Архиєпископ 
Клаудіо Гуджеротті, 
Апостольський нунцій 
в Україні, владика 
Віталій Кривицький, 
правлячий єпископ 
Києво-Житомирсько ї 
дієцезії РКЦ в Україні, 
владика Богдан Дзюрах, 
Секретар Синоду 
УГКЦ, владика Венедикт 
Алексійчук, Правлячий 
архиєрей єпархії Святого 
Миколая з осідком у 
Чикаго, та владика 
Йосиф Мілян, Єпископ-
помічник Київської 
архиєпархії.

На Богослужінні 
молилися також 
Президент України 

Петро Порошенко з 
дружиною Мариною, 
міністр культури Євген 
Нищук, міністр освіти і 
науки Лілія Гриневич, пані 
Сильвія Хосефіна Кортес 
Мартін, Надзвичайний 
і Повноважний посол 
Королівства Іспанії в 
Україні.

Предстоятель наголосив, 
що ми прийшли, щоб 
зустріти між нами істинне 
сонце – воскреслого 
у славі Спасителя, 
сила якого перемінила 
тогочасну імперію, що 
вбила, забрала гідність 
від, як вони думали, 
людини, а натрапили 
на самого Бога. Ця 
правда про воскресіння 
Христове є чимось, 
що змінює, розширює 
горизонти, дає надію і 
нове дихання людині всіх 
часів і всіх народів.
«Ось чому так важливо 
нам сьогодні відчути 
і зрозуміти, що 
істина, правда про 
воскресіння Христове є 
життєдайною», – сказав 
Блаженніший Святослав.

Коли ми вітаємо когось 
«Христос воскрес», у 
відповідь чуємо «Воістину 
воскрес». «Справді, 
дійсно, Він воскрес. 
І в Ньому людське 
життя набирає цілком 
іншого сенсу. Зустрівши 
Воскреслого, ми 
розуміємо, що справжнє 

людське життя є чимось 
набагато більшим, ніж це 
земне життя. Ми бачимо, 
що безвихідних ситуацій 
не буває. Після смерті 
приходить воскресіння. 
Так само, як після ночі у 
світлі сонця, яке сходить, 
приходить новий день, 
нове життя, приходить 
воскреслий Христос, 
щоб своє життя дарувати 
нам», – пояснив Глава 
Церкви.
Видається, вважає 
проповідник, що 
сьогодні світ живе в 
час постправди. Наш 

світ, навіть сучасна 
культура, подібні до 
ночі розгублення, яку 
пережили учні після того, 
як Христа розіп’яли і 
вклали до гробу.
«Часом навіть ми собі 
думаємо: а чи варто 
шукати правду?! – 
риторично запитує Глава 
Церкви. – Можливо, 
легше жити без правди, 
навіщо за неї боротися, 
навіщо вона взагалі 
сьогодні потрібна? 
Але жінки мироносиці 

На фото зліва Єпископ Венедикт Алексійчук 
з Чікаго з Блаæеннішим Святославом 
в Патріаршому Соборі Воскресіння 
Христового в Києві.  

(Продовæення на ст. 39)
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нам кажуть, що 
кожна людина має у 
найглибшому закутку 
своєї особи щось, що 
дарував їй Господь 
Бог як внутрішній 
компас, який завжди 
буде штовхати і 
вести людину шукати 
правду».

І цим внутрішнім 
святилищем особи, 
вважає духовний 
лідер українців, є 
людське сумління. 
Воно буде вас будити, 
гризти і кусати, воно 
буде вас штовхати 
шукати правду. Буде 
нагадувати, що 
кожна людина має 
святий обов’язок 
шукати правду, а 
знайшовши її, йти за 

нею. Невідступно. Бо 
якщо ти будеш йти цією 
дорогою правди, військо 
втече, камінь відсунеться, 
а воскреслий Христос 
покаже, що правду 
потрібно, можливо, не 
так захищати, як свідчити. 
Бо правда має свою 
власну силу, - таку силу, 
як світло над темрявою.

«Як важливо сучасній 
людині відчути обов’язок 
шукати правду і йти за 
нею. Сучасний момент 
історії України теж 
скидається на період 
темної, кромішньої ночі. 
Ми оточені військами, 
але найгірше – ми залиті 
неправдою. Сьогодні 
багато людей не знають, 
кого слухати, не знають, 
що читати. Бо так багато 

говорять один про 
одного, що ми, дивлячись 
один одному в очі, не 
віримо один другому», – 
додав архиєрей.

«Скільки неправди 
сьогодні, як зброї, 
вживається проти 
України. У нас крали і 
крадуть нашу історію, 
різними сучасними 
технологіями крадуть 
правду про людину, щоб 
знищити її сьогодення. 
Та й під час виборів як 
нам багато неправди 
сказали, щоб вкрасти 
наше майбутнє», – 
наголосив Блаженніший 
Святослав.

За його словами, ми 
сьогодні зустрічаємо 
воскреслого Христа 

за старовинною 
традицією, яку зберегла 
УГКЦ, – у момент, коли 
встає сонце і співаємо 
Йому: Ти наше сонце 
правди, яке нам життя 
освітлює!

«Якщо із запечатаного 
і стереженого військом 
гробу є вихід, то ми 
маємо надію. Нехай 
цьогорічне свято Пасхи 
стане свідченням і 
джерелом надії для 
нашого народу», – 
побажав Глава УГКЦ.
 
Д е п а р т а м е н т 
інформації УГКЦ

h t t p : / / u g c c . t v / u a /
media/86138.html

Глава УГКЦ: «Воскреслий Христос...

(Продовæення на ст. 39)

(продовæення з попередньої сторінки)


