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Освячення води в Катедрі

Свято Богоявлення, яке також відоме як Просвічення, є літургійною подією, яка відправляється щороку 
6-го січня в пам’ять хрещення Ісуса в ріці Йордані Йоаном Хрестителем. У суботу, 6-го січня 2019 р., 
Владика Андрій Рабій та от. Роман Пітула освятили воду в Українській Католицькій Катедрі Непорочного 
Зачаття в Філадельфії, Пенс. 

Îô³ö³éíèé äðóêîâàíèé îðãàí Ô³ëàäåëüô³éñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè
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Різдво у Катедрі Непорочного Зачаття в Філадельфії 

Äивіться відео 
святкування Ріçдва в 
Катедрі на
 
h t t p s : / / w w w .
youtube.com/user/ 
thewayukrainian

25 грудня 2018 р. 
Ріçдво в Українській 
Католицькій Катедрі 
Непорочного Зачаття 
в Філадельфії. Владика 
Андрій Рабій та от. 
Роман Пітула, диякон 
Михайло Ваак та 
вівтарні дружинники. 
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Архиєпархія Філадельфії допомагає громаді 
й малозабезпеченим людей через парафіяльні 

соціальні проекти. 
Парафії нашої Архиєпархії живо відгукнулися на çаклик Владики Андрія Рабія допомогти 
напередодні Ріçдвяних свят малоçабеçпеченим людям у наших парафіях та в ширшій 
громаді.  

Дякуємо 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 
çвертає 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 çа ваші çусилля та щедрість у поширенні Ріçдвяного духу. 

Нехай  Бог благословить вас!

Христос Народився!  Славіте Його!

Ріçдвяні соціальні проекти парафій

Ріçдвяні соціальні проекти парафій
Церква Різдвяні соціальні проекти парафій

1 Бервік Св. Кирила та Методія Зібрали харчі для місцевого харчового складу.

2 Бетлегем Св. Йосафата Учні старшої школи  приготували й  привезли їжу на День 
Подяки; діти з парафії зібрали іграшки для Св. Миколая в 
Україні та Іграшки для Малят;  під час Великого посту – 
пожертви харчами для Товариства св. Вінсента; Пані-
помічниці відвідують самотніх і помагають збирати гроші 
для кухні, де готують для бідних людей; діти з парафії 
разом з українськими американськими ветеранами 
проготовляють вінки і 15 грудня розкладають їх на могили 
ветеранів. 

3 Бріджпорт Св. Петра й Павла Підвіз харчів для малозабезпечених людей; одяг для учнів 
початкової школи; $ 1000  в подарункових картках для 
потребуючих родин.

4 Брістоль Покрову Пресвятої 
Богородиці  

Збірка харчів для місцевого харчового банку.

5 Чесапік Ситі Св. Василія Збірка іграшок для місцевих дітей на Різдво.
(Ïродовæення на ст. 4)
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Церква Різдвяні соціальні проекти парафій

6 Едвардсвіл Св. Володимира Збірка харчів для Римо-Католицького Харчового складу 
Святої Родини в Лузерне.

7  Елізабет Св. Володимира Різдвяні подарунки для парафіян, що вже не виходять з дому.

8 Фреквіл Св. Михаїла Збірка речей для бездомних в Потсвілл.
9 Фронт Рояль Святих Якима та Анни Дитячі речі для Центру вагітних.
10 Грейт Мідовз Св. Миколая Обід для парафіян з родинами та сусідів на празник св. 

Миколая; перед Різдвом збірка харчів для католицьких 
харитативних центрів; фінансова збірка для потребуючих 
дітей в Україні та друга для парафії в Картарет, що 
постраждала від пожежі.

11  Газелтон Св. Михаїла Харчова збірка.
12 Гіллсборо Св. Михаїла Разом з парафією в Ню Брунсвік зібрали 428 паундів харчів для 

зарчового банку.
13  Менвілл Св. Михаїла Харчова збірка.
14 Меріот Гайт Покрову Матері Божої Спонсорування  їжі для бідних.
15  МакАду Покрову Пресвятої 

Богородиці
Харчова збірка.

16 Мелроуз Парк Благовіщення Пресвятої 
Богородиці

Харчова збірка і фінансова на харчові подарункові картки.

17 Мідлпорт Різдва Пресвятої 
Богородиці

Харчова збірка для Харчового банку в Майнерсвілл.

18 Мілвілл Св. Миколая Харчова збірка для Харчового банку Товариства Св. 
Вінкентія ДеПол. 

19 Майнерсвілл Св. Миколая Сестринство: До Дня Подяки і до Різдва їжа для прикутих 
до дому; Школи св. Миколая; Іграшки для малят в бідних 
родинах; парафія: збірка харчів для Харчового Банку в 
Майнерсвілл. 

20 Маунт Кармель Святих Петра й Павла Дитячі речі для організації Право на народження в 
Шамокін,  Пенс.; збірка теплих речей; проект – «Зупа і 
канапка», Приготування і розвезення пакунків з їжею для 
парафіян і непарафіян на День Подяки і на Різдво.

21 Ню Брунсвік Різдва Пресвятої 
Богородиці

Разом з парафією в Гілборо пожертвували 428 паундів 
харчів Харчовому Банку в Франклін Тавншип.

22 Нюарк Св. Івана Хрестителя Фінансова збірка на кампанію «нагодуй голодного» в 
Україні; подарунки на Миколая для прикутих до дому;  
харчова збірка для римо-католицької кухні для бідних.

23 Нортхемптон Св. Івана Хрестителя Харчова збірка для Харчового Банку Нортхемптона.
24 Олифант Св. Кирила та Методія Збірки одягу та харчів.
25 Палмертон Св. Володимира Збірка шкарпеток і білизни.

26 Пассейк Св. Миколая Фінансова збірка на подарункові картки; збірка для дітей 
в Україні; збірка на ялинки для дітей сиріт та інвалідів в 
Україні. 

(Ïродовæення на ст. 5)
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Ріçдвяні соціальні проекти парафій

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

Церква Різдвяні соціальні проекти парафій
27 Перт Амбой Успення Пресвятої 

Богородиці
Вечеря на День подяки; одяг та солодощі для дітей в 
Східній Україні (у співпраці з СУМом в Катратер, Н.Дж.);  
харчова збірка для потребуючих в громаді (передається 
до Будинку Милосердя);  Пожертва в сумі $ 400  Центру 
надії в Пастирській Опіці над глухими особами при УГКЦ 
(через от. Олега Лазуркевича).

28 Філадельфія Царя Христа Солодощі, печиво, забавки для дітейу «Світлички»  при УОКЦ;   
гроші для ЗУАДКу (Філадельфія).

29 Фоеніксвілл  Св. Петра й Павла l Харчові збірки для суспільних служб Фоеніксвілл.
30 Потставн Св. Михаїла Харчова збірка для «Армії Спасіння».
31 Редінг Різдва Пресвятої 

Богородиці
Дитячі й жіночі речі для «Жінки в кризі», Редінг.

32 Скрентон Св. Володимира Різдвяні подарунки сиротам в Україні.
33 Шамокін Преображення 

Господнього
Спонсорує харчі на «Пастирському Столі»;  «Заопікуйся 
старшими людьми» - різдвяний подарунок для старших 
людей ($ 10).

34 Шенандоа Св. Михаїла Харчі та гроші на картки для потребуючих; гроші для дітей 
в Україні.

35 Свартморе Св. Мироносиць Харчова збірка для харчового складу в Кліфтон Гайтс та 
речова збірка для бездомних в Філадельфії.

36 Сент Клер Св. Миколая Харчі та гроші на картки для потребуючих; гроші для дітей 
в Україні.

37 Томз Рівер Св. Стефана Харчова збірка для місцевого Харчового Банку.
38 Трентон Св. Йосафата Харчова збірка
39 Ворінгтон Св. Анни Харчова збірка для місцевого Харчового Банку.
40 Вашінгтон Святої Родини Дитячі речі для Центру для вагітних у Фронт Рояль.
41  Виппані Св. Івана Хрестителя Парафіяльна молодь помагає Центру з реабілітації людей, 

які прикуті до інвалідних візків.
42 Вілкс Барре Св. Петра й Павла Харчова збірка для римо-католицького складу в Плейнз.

43 Вілмінгтон Св. Миколая Випікання печива на продаж для збору грошей для вдів та 
сиріт полеглих у війні на Сході України;   Різдвяні пакунки з 
харчами для парафіян , які прикуті до свого дому; СУМівці 
відвідують старших людей з колядою; дарунки дітям 
парафії  від святого Миколая; 9 пачок на Різдво з одягом, 
коцами, харчами і шкільним приладдям для дітей в 
сиротинцях, одиноким матерям  та дитячого  й старечого 
будинків  в Івано-Франківську, якими опікуються сестри 
Василіянки;  фінансова збірка для новоприбулих сімей з 
України, що стали парафіянами церкви. 

44  Вест Істон Святого Духа Пожертва харчами для місцевих Харчових Банків, молодь 
ходить з колядою до одиноких людей і в старечі будинки. 



13 ñ³÷íÿ 2019 p.  6

Новини Архієпархії

Церква святих
 Кирила та Методія, 

Бервік, Ïенс.

Під час Пилипівки, передріçдвяного 
посту, наша парафія çібрала 
продукти й передала їх до місцевого  
харчового  складу. 

Pictured with some of the donated 
items are Dedee Unger with the 
Salvation Army and our parishioners 
Sally Rudy and Yanka Everett who 
made the deilvery.

h t tps ://www.facebook.com/Ss-
Cyril-Methodius-Ukrainian-Catholic-
Church-1521830254764142/

Церква св. Йосафата, 
Бетлегем, Ïенс.

Парафія св. Йосафата в Бетлегемі раçом ç Українсько-
Американськими Ветеранами  (відділ ім. Якова Паланса) 
приєдналися до програми «Вінки по всій Америці».

Парох церкви,  всеч. от. Äанило,  благословив ріçдвяні 
вінки, які парафіяни çавеçли на  цвинтар і поклали біля 
кожної могили похованого ветерана. 

Ріçдвяні соціальні проекти парафій
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Ріçдвяні соціальні проекти парафій
Церква св. Михаїла, Ïотставн, Ïенс., зібрала 

поæертви для Армії Спасіння

Церква Різдва Ïресвятої 
Богородиці, Редінг, Ïенс.

Наша парафія  çібрала і çавеçла багато потрібних 
речей до  органіçації  Safe Berks (колишньої Berks 
Women in Crisis). 

Церква св. Йосафата,
 Трентон, Н.Дæ. 

 зібрала продукти для
 малозабезпечених людей.

Photo: St. Josaphat's Ukrainian Catholic Church 
Facebook Page

Äякуємо усім, хто 
допомагав,  çбирав 
і пожертвував для 
місцевої Армії Спасіння. 

Photo: St. Michael’s 
Facebook Page
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Ріçдвяні соціальні проекти парафій

Франк Вілкс 
Леснефський 

17 грудня 2019 р., 

Скрентон,   Times 
Tribune

Скрентон – Потреби 
дітей складають від 
çимового вçуття, 
курток, піжам до 
вітамінів та ліків першої 
необхідності.

Впродовж 4-х років 
парафія надіслала сотні 
паундів одягу, цукерок, 
вітамінів та лікав до двох 
сиротинців: в Коломиї 
та в Фастові, Україна.  
Всечесніший от. Мирон 
Миронюк спілкується ç  
директором сиротинця 
і отримує найновішу 
інформацію щодо 
нагальних потреб дітей.

Церква у Скрентоні допомагає сиротам віддаленим 
на 4, 500 миль від них.

For the past four years, 
the church has sent 
thousands of pounds 
of clothing, candy, 
vitamins and medicine 
to two orphanages in 
Kolomyia and Fastiv in 
Ukraine. The Rev. Myron 
Myronyuk works closely 
with directors of the 
orphanages, receiving 
frequent updates on the 
children and lists of what 
they need.

There are about 26 
children between the two 
orphanages, ranging 
from around 4 to 14 
years old, Myronyuk 
said. His church sends 
between 15 and 20 
packages every year, 
with each package 
weighing about 50 to 60 
pounds.

“Thank God they’re not 
hungry ... but they need 
so many things,” he said.
Myronyuk, 47, was 
ordained in Ukraine 
and spent much of his 
life there, moving to 
the United States only 
11 years ago. While 
he worked to become 
a priest, he spent time 
working in orphanages.
“I saw that struggle,” he 
said, explaining that he 

also grew up in a poor 
family. “I understand that 
it’s not easy. ... That’s why 
we’re trying all the time to 
help them.”

His parishioners donate 
everything from winter 
coats, gloves, hats, 
socks and boots to 
pajamas and slippers for 
frigid Ukrainian winters 
and cold nights at the 
orphanage, he said. The 
orphanages are heated 
to only about 60 or 65 
degrees, so pajamas and 
slippers are vital at night.

Whenever the orphanages 
receive the church’s care 
packages, they send 
Myronyuk photos of the 
children wearing their 
new clothing.

(Read entire article in the 
English version of The 
Way.)

Fr. Myron Myronyuk

An orphanage in Ukraine with Fr. Luchka
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Між Äнем Подяки та Ріçдвом 
парафія передала у два місцевих 
харчових склади сухі харчі, індиків, 
одяг речі першої необхідності (500 
паундів). Також молодіжна група 
раçом ç дорослими  ç колядою 
відвідала будинки для старших та 
одиноких людей на другий день 
Ріçдва і принесла їм подарунки.

Церква Святого Духа, 
Вест Істон, Ïенс.

Caroling to Helen Potak at 
Nazareth nursing center

Церква Христа
 Царя, Ïенс.

“В рамках проекту соціального 
служіння, о. Ярослав Курпель 
передає Адміністратору дитячого 
садочка “Світличка” п. Руслані 
Фартачук цукерки, печиво та 
іграшки пожертвувані для дітей”.
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Ріçдвяні соціальні проекти парафій
SPIRITUAL REVIVAL, RENEWAL A-HAPPENING 

(MCADOO AND HAZLETOWN PARISHES)

Our goal is to be a 
Light unto others – give 
witness to our belief in 
Christ and His Gospel 
message.  The very first 
step was to resume a 
Catechetical program 
in both parishes:  St. 
Mary’s (Patronage) in 
McAdoo, PA and St. 
Michael’s in Hazletown, 
PA.  Thus far, there are 
two children enrolled at 
St. Mary’s and seven 
at St. Michael’s.  Some 
are being prepared for 
First Penance at both 
parishes.

 There is also adult 
religious education at 
both parishes: seven at 
St. Mary’s and three at 
St. Michael’s.  The theme 
is Bible and Liturgy 
Appreciation.  

 Both parishes 
helped others to culturally 
celebrate Ukrainian 
Christmas through  
Ukrainian cuisine.  The 
McAdoo parish made 
dozen of pyrohy and 
the Hazleton parish 
baked some 1,000 nut, 
poopyseed and apricot 
rolls.  These were not 
just fundraisers, but an 
opportunity for those 
of Eastern European 
ancestry to preserve 
some of their traditions. 

The Hazleton parish 
had provided hundreds 
of these Christmas rolls 
to be distributed by 
other Ukrainian Catholic 
parishes within our 
Archeparchy.

 The making of 
pyrohy at St. Mary’s in 
McAdoo is not only a 
good fundraiser, but 
an opportunity for our 
parishioners to socialize 
with one another.  
And an ecumenical 
dimension could be also 
be noted:  Women of 
other faith communities 
join (Latin-rite and 
Eastern Orthodox) with 
ours building upon the 
ecumenical approach of 
some previous pastors.

 Both parishes 
(St. Mary’s and St. 
Michael’s) are collecting 
non-perishable food, 
paper products, soaps, 
etc. to distribute to the 
less fortunate members 
of the McAdoo-
Hazleton communities. 
Let us bring Christ and 
a compassionate, caring 
heart to those in need.

   This year under 
the initiative of St. John 
the Baptist Byzantine 
Catholic Church, the 
Christmas schedule of 
all Byzantine churches 
in the McAdoo-Hazleton 
area will be printed so 
as to encourage Eastern 
Catholic Churches to 
attend Christmas services 

and to invite others to 
come join us in the joyful 
celebration of Christmas.

 This is another 
way to welcome back 
inactive parishioners, 
especially those baptized 
in a given church and 
still living in the area.  
During the St. Nicholas 
program at St. Mary’s in 
McAdoo, children and 
grandchildren of our 
parishioners were seen 
once again in attendance 
and enjoying a time of 
joyful celebration and 
fellowship.  It is own hope 
and goal to encourage 
and invite and welcome 
them to future parish 
programs and socials.
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Ріçдвяні соціальні проекти парафій
Нагодуйте голодних у нашій громаді

Церква св. Стефана в Томз Рівер, Н.Дæ.

Готуючись до святкування Ріçдва парафіяни церкви 
çібрали харчі для  місцевої кухні, яка годує бідних. 
Ці харчі стали ріçдвяним подарунком для голодних 
людей.  Парафіяни могли купити свіжі харчі й будь-
коли çалишити їх у фоє церкви.

Photos: St. Michael’s in Hillsborough Facebook Page

Церкви  Різдва Ïресвятї 
Богородиці в Ню Брунсвік та 
св. Михаїла в Гілборов, Н. Дæ., 
зібрали й завезли до Місцевого 

Банку Харчів 428 паундів їæі. 
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Ріçдвяні соціальні проекти парафій

Ïарафія в Вашінгтоні та місійна парафія у 
Фронт Рояль зібрали дитячі речі й передали їх 

до Центру для вагітних у Фронт Рояль.  

St. John the Baptist Parish in Whippany, NJ

This year we had already three social projects in our community: collecting school back bags 
filled with warm clothes for Ukraine, collection of items for orphans in Ukraine, collection of basic 
items for children abandoned by their parents. Planning on social service during the 40-day of 
St. Philip’s Fast, we decided in bringing our newly organized parish youth group to a facility in 
the community as both a learning experience and a way 
to give back. We have been in touch with the "Cheshire 
Home" in Florham Park. They provide a demonstration 
class that teaches kids what it is like to be physically 
disabled and will allow us to perform community service. 
The Cheshire Home is a rehabilitation center for people 
or all ages who are in wheel chairs due to accidents or 
medical conditions. 

Просимо подарувати нові дитячі речі, щоб по-
жертвувати в Front Royal, VA-Центр Вагітності. 
Вони потребують: пляшечки для дитини, одно-
разові пеленки розміром 3 і 4, Similac Advanced 
Formula, Parent's Choice Advantage Formula, 
одяг для новонароджених, коляски, автокрісла, 
Pack & Play (дитячі ліжечка), шапочки, курточ-
ки, тощо.  
ПРОСИМО ЗАЛИШИТИ ВАШІ ПОЖЕРТВИ 

В ЦЕРКОВНОМУ ПРИТВОРІ 
Перед 6 -ого Січня, 2019 

Óêðàїícüêèé  Êàòîëèöüêèé  Êðàéîâèé Ñîáîð Ïðeñâÿòîї Ðîäèíè 
Áëàãîäіéíèé Ïðîєêò ïіä ÷àñ Ïèëèïіâêè 2018 

Front Royal Центр Вагітності 
 

Від 1991 р. Front Royal, VA - Центр Вагітності 
пропонує жертовну підтримку жінкам та сім'ям, 
які стикаються з емоційними та економічними 
проблемами внаслідок вагітності. Ця підтримка 
вимагає часу та особистого дотику. Їхні персонал 
уважно слухають кожного клієнта та подають ін-
формацію стосовно сексуальної цілісності, вагіт-
ності, усиновлення та виховання дітей. Клієнтам 
пропонуються тести на вагітність, підтвердження 
вагітності, ультра-звукове дослідження від за-
реєстрованої медичної сестри та прочитані лікаря-
ми OB/GYN.  Центр подає матеріальну допомогу, 
так як пеленки, одяг для вагітних та дітей, дитяча 
формула та матеріали для годування груддю.  Во-
ни запезпечують емоційну підтримку в будь якій 
ситуації та провадять курси пренатальні та вихо-
вання дітей. Центр Вагітності пропонує всі послу-
ги абсолютно безкоштовно, тому будь-який кори-
стувач має доступ до їхніх послуг. Вони надають 
надію та підтримку тим, хто в громаді найбільше 
потребує безумовної любові. 

 
frontroyalpregnancy.org 
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Фестиваль Українських Різдвяних Колядок 
 

Неділя, 13-го січня 2019 року Божого 
 

о 3-й годині пополудні 
 

в Українському Католицькому 
Архикатедральному Соборі 

Непорочного Зачаття 
830 Franklin Street, Philadelphia, PA 

 

Будемо щиро вдячні за ваш щедрий добровільний даток на Катедру 
 

Festival of Ukrainian Christmas Carols 
 

Sunday, January 13, 2019 at 3:00 PM 
 

at the Ukrainian Catholic Archeparchial Cathedral 
of the Immaculate Conception 

830 North Franklin Street, Philadelphia, PA 
 

Donations to support the Cathedral will be gratefully accepted 
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Сестра Євгенія Ïруснай, СМÏБМ, відсвяткувала 
50-літній ювілей

 Фото: 1-го січня 1969 р. в присутності 
Архиєпископа Амвросія Сенишина, 
ЧСВВ, Сестра Євгенія Ïруснай, СМÏБМ, 

прийняла довічні обіти. 

1 січня 2019 р. Сестра Євгенія Пруснай відсвяткувала свій 
Золотий Ювілей – 50-ліття прийняття довічних обітів.  У 
п’ятницю, 28 грудня 2018 р., отці Роман Пітула та Роман 
Свердан у каплиці Сестер Місіонарок у Філадельфії відслужили 
Божественну Літургію Подяки ç відновленням сестрою обітів. 
На службі були також присутні Сестри Василіянки, Сестри 
Служебниці,  рідна сестра  Антонія ç родиною, отець Іван 
Філдс, які щиро привітали ювілярку. 

Нехай Господь 
Бог дарує нашій 
Церкві багато 
нових покликань до 
монашого служіння. 
Многая і благая 
літа, Сестро Євгеніє! 
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Різдвяна програма католицької школи в Ïерт Амбой, Н.Дæ.

Ïерт Амбой, Н.Дæ. – Цього 
року темою святкування стало 
200-річчя створення твору 
«Тиха ніч» і його çначення 
для світу.  Сестри Місіонарки 
Покрову Божої Матері 
відвідали концерт і отримали 
квіти від учнів школи.
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Ïразник в українській католицькій церкві св. Миколая в 
Грейт Мідовс, Н.Дæ.

2-го грудня парафія 
св. Миколая в Грейт 
Мідовс відсвяткувала 
п а р а ф і я л ь н и х 
праçник родинним 
обідом для парафіян 
та гостей ç громади. 
На обіді було 80 
дорослих та 40 дітей. 

St. Nicholas made an 
appearance giving 
the children candy 
and fruit.  It was a 
successful event.  Boris 
Wirstiuk, coordinated 
the event, Rose Eskow 
prepared the main 
meal and Olena 
Iwankiw did a great 
job in preparing the 
children who put 
on a beautiful short 
program.  Many other 
parishioners helped 
clean the hall, put up 
the decorations and 
helped with cleanup.  
Baked goods and 
other dishes were 
also donated by the 
parishioners and 
others.



13 ñ³÷íÿ 2019 p.  17

Новини Архієпархії

День св. Миколая відзначили в Томз Рівер, Н.Дæ.

16 грудня 2018 р. у церкві в Томз Рівер відсвяткували  празник св. Миколая.

Thanks to the teachers Nataliya Koshkina, Nusia Tynio and Tania Spyrydon for organizing this event. Thanks 
to "Kolos" and restaurant "Royal Dream" for the lunch and all the gifts for the children. We are thankful to 
the Lord God for His Blessing for our special vibrant Parish.

Photo: St. Nicholas and Fr. Popyk pose for a picture with the teachers and students in 
Toms River, NJ
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15-го грудня 2018 р.  у Скрентоні зліпили 550 дозенів вареників. 

The December session is one of six pyrohy making sessions held each year. Working along with everyone 
is our pastor, Father Myron Myronyuk who is pictured in the back row - fifth from the left.

Св. Миколай відвідав Скрентон, Ïенс.

Ліплення вареників у Скрентоні
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Св. Миколай завітав до Вест Істон, Ïенс.

Фото знизу: 9 грудня 2018 
р. св. Миколай завітав до 

дітей у Вест Істоні.

Фото ліворуч:  5-го грудня 
св. Миколай загостив на 
ліплення вареників у 
церкві Святого Духа в Вест 

Істоні.
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Єпископ Андрій Рабій взяв участь у 15-му видовищному 
святкуванні Різдва при свічках в українській католицькій 

церкві св. Михаїла в Фраквілл, Ïенс.

John Usalis
Pottsville, Pa. Republican
Monday, December 17, 
2018

FRACKVILLE, PA — The 
15th annual Candlelight 
Christmas Pageant was 
performed Sunday at 
St. Michael Ukrainian 
Catholic Church, telling 
everyone the story of the 
Nativity of Jesus Christ 
more than 2,000 years 
ago.

As in the past, the 
church was full for the 
performance, with the 
special guest being 

the Most Rev. Andriy 
Rabiy, bishop and 
apostolic administrator 
of the Ukrainian 
Catholic Archeparchy 
of Philadelphia. Also 
in attendance was the 
Very Rev. Archpriest 
John M. Fields, the 
archeparchy director of 
communications, former 
pastor and Frackville 
native; and the Very 
Rev. Archpriest Michael 
Hutsko, the dean of 
the South Anthracite 
Protopresbytery of the 
archeparchy.

After the welcome from 

the Rev. Petro Zvarych, 
the program filled with 
scripture and music 
began. Parish children 
filled the roles of those 
in the Christmas story 
that included angels, 
shepherds and the Wise 
Men or Magi. Since it 
was the 15th pageant, 
the church invited 
participants of past 
pageants to participate.

There were five narrators 
this year: Sarah Halupa, 
John Meridionale, Chase 
Fanelli, Hunter Shimko 
and Nick Ludwig. They 
told the Christmas story 

using Bible passages, 
each speaking about a 
portion of the story as the 
children portrayed the 
scene. The program was 
directed by parishioners 
Donna Spotts and Tanya 
Meridionale.

The children played 
the main parts, telling 
the story from when 
Mary received the 
announcement from the 
Archangel Gabriel that 
she would bring into the 
world the Messiah, who 
would be named Jesus, 

(continued on next page)
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to the visit by the three 
Magi or “Wise Men” 
bringing their gold, 
frankincense and myrrh 
as gifts to the newborn 
king.

To the music of “O Come 
All Ye Faithful” played by 
the North Schuylkill Brass 
Ensemble, the children 
dressed in costume 
walked down the center 
aisle and took their 
places in front of the 
iconostasis (icon wall).
The first scene was Mary 
(Abigail Kuzio) being 
visited by the Archangel 
Gabriel (Sara Boxer), 
who said, “The Lord is 
with you. Blessed are you 
among women. Do not 
fear, for you have found 

favor with God. Behold, 
you shall conceive and 
bring forth a son, and 
you shall call him Jesus.”

Mary sat near the manger 
with her spouse, Joseph 
(Nicholas Meridionale) 
as Gabriel stood near 
them as “O Little Town 
of Bethlehem” was sung. 
Between each narration, 
Christmas carols were 
sung by the cast and the 
audience, making the 
program an interactive 
one.

As Mary and Joseph sat 
at the manger with Baby 
Jesus in it, angels and 
shepherds and the Magi, 
portrayed by Jacob 
Lynn, Brendan Fetterolf 

and Evan Damiter, came 
to visit. The Magi walked 
down the center aisle to 
the Holy Family led by 
the star held by Hannah 
Shimko.

As what usually happens, 
one of the youngest 
shepherds or angels 
depart from the script 
and the scene, and take 
off in an unpredictable 
direction, quickly 
chased by a parent to 
the amusement of the 
audience.

After the children sang 
“Do You Hear What I 
Hear?”, Halupa said, 
“He was born in an 
obscure village, the child 
of a peasant woman. 

He grew up in still 
another obscure village, 
where he worked in a 
carpenter shop until he 
was 30. Then for three 
years he was an itinerant 
preacher. He never 
wrote a book. He never 
held an office. He never 
had a family or owned 
a house. He didn’t go to 
college. He never visited 
a big city. He never 
traveled two hundred 
miles from the place 
he was born. He did 
none of the things one 
usually associates with 
greatness. He had no 
credentials but himself. 
He was only 33 when 
the tide of public opinion 
turned against him. 
He friends ran away. 
He was turned over to 
his enemies and went 
through the mockery of 
a trial. He was nailed 
to a cross between two 
thieves. While he was 
dying, his executioners 
gambled for his clothing, 
the only property he had 
on earth. When he was 
dead, he was laid in a 
borrowed grave through 
the pity of a friend. 
Twenty centuries have 
come and gone, and 
today he is the central 
figure of the human 
race and the leader of 

Єпископ Андрій Рабій взяв участь у 15-му видовищному 
святкуванні Різдва при свічках в українській католицькій 

церкві св. Михаїла в Фраквілл, Ïенс.

(continued on next page)
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mankind’s progress. 
All the armies that ever 
marched, all the navies 
that ever sailed, all the 
parliaments that ever sat, 
all the kings that ever 
reigned put together 
have not affected the life 
of man on earth as much 
as that one solitary life.”

The carols “Silent Night” 
and “Joy to the World” 
were sung, and everyone 
stood during the singing 
of “Boh Predvichny 
(Eternal God)” and had 
their candles lighted. The 
program finished with 

(continued from previous page)
the singing of “Let There 
Be Peace on Earth.”

With the last song, 
Zvarych invited Rabiy to 
speak to everyone.

“I think all of us here 
have been treated to 
something wonderful, to 
see the Christmas story 
come alive again,” Rabiy 
said. “And how about 
those wonderful children 
who performed so well 
today.”

Rabiy hopes that the 
15 years the pageant 

has been performed will 
continue on well into the 
future.

“It is wonderful that we 
keep this tradition alive. 
I hope and pray that it 
will continue to 25 years 
and 30 years and even 
50 years,” he said. “I 
want to thank each one 
of you for coming this 
evening to support the 
show and keep our faith 
in Christmas alive.”

At the end of the 
pageant, people moved 
to the parish hall for a 

covered dish social. At 
the end of the meal, St. 
Nicholas arrived and 
took his place at the front 
of the room, where he 
visited with the children 
and distributed gifts.

Rabiy spent most of 
his day in the area, 
celebrating the Divine 
Liturgy at 8:30 a.m. 
in St. John the Baptist 
Ukrainian Catholic 
Church in Maizeville 
and at 10:30 a.m. at St. 
Michael’s.

Bishop Andriy Rabiy, 
left, blesses the 
congregation before 
celebrating the 8:30 
a.m. Divine Liturgy at 
St. John the Baptist 
Ukrainian Catholic in 
Maizeville on Sunday. 

Rabiy later celebrated 
the Divine Liturgy at 
St. Michael Ukrainian 
Catholic Church in 
Frackville, and stayed 
for the day to attend the 
15th annual Candlelight 
Christmas Pageant at 
the Frackville church. 

16-го грудня 2018 р. Єпископ  Андрій Рабій відвідав 
парафію в Мезівіл.

The Rev. Petro Zvarych, right, pastor of both churches was the concelebrant, with Deacon Paul Spotts 
assisting at the Divine Liturgies.

Єпископ Андрій Рабій взяв участь у 15-му видовищному 
святкуванні Різдва при свічках в українській католицькій 

церкві св. Михаїла в Фраквілл, Ïенс.
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Різдвяна програма в церкві в Нортгемптон, Ïенс.
St John’s Religious Education 
Program held their annual 
Christmas Program on Tuesday-
December 11 at 6:30 PM, 
Parents, Grandparents, Siblings 
and Parishioners attended the 40 
minute Show.
 
The Christmas Program has been 
under the leadership of Andrea 
Neagle, Religious Education 
Teacher for the last several years. 
The children sang both English 
and Ukrainian Christmas Carols 
and explained the story of the 
Birth of our Lord Jesus Christ.
 
After the program the children and their parents enjoyed Christmas Cookies and drinks in the Church multi-
purpose room. A special  thank you to Andrea Neagle and the Teachers at St John for making this event 
a huge success! 

Св. Миколай завітав до української католицької церкви 
св. Кирила та Методія в Олифант, Ïенс.

St. Nicholas greets and 
gives candy gifts to the 

children of the parish.
 

Photo by Lauren Telep



13 ñ³÷íÿ 2019 p.  24

Ïарафія в Олифант
 помагає ширити радість 
передаючи квіткові вази на 

благодійність.
Saint Cyril and Methodius Ukrainian Catholic 
Church, Olyphant “pays it forward” to “petals for 
goodness sake”  making a donation  of over 100 
glass vases/mugs for repurposing donated flowers 
to nursing homes, hospice care, etc.  The vases/
mugs were from their recent Rummage Sale. 

Ïарафія в Олифант æертвує 
різдвяні декорації. 

On December 19, 2018, the Parishioners of SS. 
Cyril and Methodius Ukrainian Catholic Church, 
Olyphant, PA., "Pays it forward" with Christmas 
decorations from their 8th Annual Rummage Sale.  
The Christmas Decorations were accepted by 
United Neighborhood of Scranton.  (Photos: Lauren 
Telep)

Новини Архієпархії
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Свята Вечеря в
  резиденції Владики

 Андрія Рабія.  
Архиєпископ-емерит
 Стефан Сулик був

 почесним гостем на 
вечері.

Даток для Архиєпархії від 
Союзу «Ïровидіння»   

21 грудня 2018 р., п. Ірина Корчинська та 
п. Мирон Солтис ç Союçу «Провидіння» 
та Монсеньйор Петро Васло, духовний 
провідник «Провидіння», передали Єпископу 
Андрію Рабію даток на підтримку Семінарії 
св. Йосафата в Вашінгтоні, Муçею «Скарб 
віри», а також особисті подарунки сестрам 
Місіонаркам Покрову Божої Матері та 
Єпископу. Ми сердечно вдячні вам çа вашу 
доброту та великодушність! Спасибі!

Новини Архієпархії
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Різдвяний обід працівників Канцелярії 

3-го січня 2019 р. в реçиденції Владик відбувся ріçдвяний обід, на який Єпископ Андрій Рабій çапросив 
усіх працівників Канцелярії Філадельфійської Архиєпархії. 

23-го грудня 2018 р. Єпископ Андрій Рабій відвідав 
парафію в Картарет, Н. Дæ.

Церква св. Марії в Картарет, Н. Äж., була сильно пошкоджена пожежею, що сталася  27-го листопада 
2018 р.  На фото: Єпископ Андрій Рабій, от. Василь Владика та парафіяни церкви в тимчасовому 
місці молитви в Українсько-Американському Горожанському Клубі, що çнаходиться çа адресою 728 
Roosevelt Ave.

Photo: Teresa Siwak

Новини Архієпархії
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SSMI New Beginnings! 
 

 Словтсбурґ, Н.Й., це садиба-житло, домашнє 
вогнище Сестер Служебниць Пречистої Діви 
Марії, Провінції Непорочного Зачаття у США ще 
від 1941-го року – і надіємося, що останеться 
таким і на прийдешні многі літа. А тому, що 
долітають до нас звістки, що поширюються у 

суспільстві різні поголоски про нас, хочемо чесно і відкрито поділитися з Вами 
нашими намірами на майбутнє і обставинами які  вплинули  на невідкладимі рішення. 
 
 У 2006 році почалися у нас “стратегічні плануванн “ що до терену та будівель 
які на ньому знаходяться, беручи реально під увагу брак покликань до Богу 
посвяченого життя, щораз поважніший вік наших Сестер, та послаблення економії 
яка мала неґативний вплив на нашу спроможність продовжувати отримувати усі 
споруди на нашій посілості. У 2010 році загроза банкротства примусила нас продати 
п’ятдесять-два акри землі при головній дорозі терену.  Ще у 2013 році, вислали були 
ми до громадянства листи, у яких пояснювали наше критичне становище, враз із 
болючим питанням, “Чи завжди існуватиме така Вілля св. Марії, до якої можна буде 
вернутися?“ Просили ми Вашої ласкавої фінансової допомоги, як теж молитов за 
покликання. Нажаль, вдалося зібрати нам лишень $4,750.00, і хоча не було ні одного 
покликання, продовжували ми йти вперед, намагаючись служити там де потрібно. 
Ділилися ми з Вами теж нашими мріями розбудувати Дім св. Йосафа - дім піклування 
похилих віком - але, поки що, не спроможні це здійснити. 
  
 Тож, звернулися ми за порадою до професійних фінансових дорадників з 
питанням як нам найкраще забезпечити опіку наших старших сестер і як 
продовжувати наші Богослужіння у майбутнім. Отже, вислід такий, що з великим 
жалем змушені ми продати Віллю св. Марії та дещо з посілості довкола неї. Не 
продаємо всієї нашої посілісті у Словтсбурзі. Надaлі будемо вітати щорічних 
паломників Святоуспенської Прощі - яка у 2019 році відбуватиметься 10-11 серпня.  
 
Дорогі!  Розуміємо, що можливо  Ви теж зі сумом це все переживаєте, бо мабуть  
Вілля св. Марії  служила  колись Вашим гуртожитком якщо були Ви студенти 
Академії, чи тимчасовим приміщенням якщо були Ви учасниками реколєкцій чи 
з’їздів. Прошу ласкаво прийняти до відома, що Сестри Служебниці Непорочної Діви 
Марії  продовжуватимуть з відкритими руками сердечно вітати Вас усіх у 
Словтсбурзі - як належеться при нашім покликанню до служби. Просимо Вашої 
підтримки та молитов продовж нашого спільного переживання журби і смутку. Та 
будьте певні, що спільно видужаємо,  і переживатимемо нове відродження. 
        
      Преп. Сестра Кетлін Гуцько СНДМ 
       Провінційна Настоятелька 
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Як і більшість згаданих книг, цей катехизм має зміст та тематичний покажчик. Подивіться на 
зміст на самому початку книги. Ви помітите, що у розділі Віра Церкви є частина про 
Богоявлення на сторінці 72. Далі погляньте на тематичний покажчик. Впевніться, що ви 
дивитесь саме на тематичний покажчик, тобто останній покажчик у книзі, а не один із 
покажчиків. Якщо ви знайдете Богоявлення, то побачите багато місць у катехизмі, де згадується 
це свято. Це будуть номери параграфів, а не сторінок.  

 of  

Хрещення киян, Клавдій  
Лебедєв з Вікіпедії 

Пам'ятника Св. 
Володимиру з видом на 
сучасне Дніпро в Києві з 

Вікіпедії (фото Ен 
Окосмін з Вікіпедії). 

Official Publication of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia 

1.Віра церкви  2. Молитва церкви 3. Життя церкви 

На нашому попередньому уроці ми вчили про три головні розділи Катехизму 
Української Католицької Церкви: Христос - наша Пасха. Ви пам‘ятаєте їх?  
Ними є:  

Зміст вказує на номери сторінок. 
Тематичний покажчик -  
на номери параграфів. 

Давайте прочитаємо частину 197-202, що 
починається на сторінці 72. Тут є деякі з чудових 
речей, які ви вивчите.  
Ми вчимо, що слово Богоявлення походить з 
грецького і перекладається як «божественна 

поява». Хто з‘явився? Святий Дух з‘явився і дав нам знати: голос Бога-Отця 
проголошує Ісуса Своїм улюбленим Сином і Святий Дух з‘явився в образі 
голуба.  
Ми вчимо, по-перше, що Святий Іван не хотів хрестити Ісуса. Він знав, що 
не достойний хрестити Його. Святий Іван сказав: «Я маю бути хрещений тобою». Наш 
Господь відповів Святому Івану, що це було важливо для «виконання праведності». Як 
чоловік, Ісус був охрещений, але як Бог, був виштовхнутий Йорданом, що боявся Його.   
Ми вчимо, що коли українці думають про Хрещення Ісуса в ріці Йордані, це наштовхує їх на 
думку про хрещення України-Русі сотні років тому за посередництвом Володимира Великого у 
ріці Дніпрі. Тому Дніпро ще називають українським Йорданом.  

Офіційний друкований орган Філадельфійської Архиєпархії  Української  Католицької Церкви 
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Сьогоднішня розмальовка - це зображення ікони Богоявлення. Ми бачимо нашого 
Господа, хрещеного в ріці Йордані Святим Іваном Хрестителем, якого інколи ще 
називають Іваном Предтечею.  

Морські чудовиська  
та інші  

цікаві речі на іконі  

Богоявлення означає «Божественна Поява». 
На іконі Богоявлення ми бачимо появу 
Святого Духа. Тут легко знайти Бога-Сина. Це 
Ісус, якого охрещують. Ми не бачимо Бога-
Отця, але ми спостерігаємо напівколо, що 
зображує відкриті небеса. Це репрезентує 
голос Бога-Отця, який говорить про Свого 
Сина і каже: «Це мій улюблений Син, у якому 
Я воплотився»(Матвій 3:13-17). Ми також 
бачимо Святого Духа, який з‘являється у 

Свята Трійця  

Це нагадує нам слова Святого Івана: «Кожне 
дерево, що не приносить більше добрих 
плодів є зрізане та вкинуте у вогнище» (Матвій 
3:10). Ми робимо це за допомогою молитви й 
добрих справ. Прикладом цього є 
Благодійний проект, який реалізовувала кожна 
парафія протягом Різдва Христового.  

Дерево й Сокира  

Ангели чекають, щоб допомогти Ісусові, коли 
Він виходить з води. Вони тримають рушники 
та одяг. Зверніть увагу, як ангели схиляють 
свої голови. Також зауважте, що їхні руки 
прикриті одягом, який вони тримають. Це 
знаки любові й поваги. 

Ангели  

Святий Іван Хреститель  
На іконі Богоявлення ми бачимо, що Святий 
Іван схиляється перед Ісусом. Він також 
зображений з розтріпаним волоссям і брудною 
бородою відтоді як жив у пустелі. Він дивиться 
на небеса, де чується голос Бога-Отця і бачить 
Святого Духа у формі голуба. На деяких іконах 
ми бачимо Святого Івана, що торкається Ісуса. 
Святий Іван сказав своїм послідовникам, що 
тепер вони мусять слідувати за Ісусом, а не за 
ним.  

 

Зверніть увагу на праву руку нашого Господа, 
якою Він благословляє воду. Наш Господь був 
хрещений, але він став святим не завдяки воді. 
Навпаки, Він благословляє воду і робить її 
святою.  

Наш Господь  

Часто ми бачимо маленьких дивних створінь 
на іконі Богоявлення. Іноді це морські 
чудовиська, кумедні маленькі люди, що 
катаються на рибі, чоловік з крилами та 
пляшкою чи жінка з вінком. Деякі з них 
репрезентують ріку Йордан, інші - море. Вони 
тут, щоб нагадати нам про Псалми Старого 
Завіту. Вони були написані сотні років 
перед  народженням нашого Господа і 
розповідають про те, як Христос переможе 
диявола і про те, як моря й ріки 
дивуватимуться тим, що відбувається і 
повернуться назад у страху.  
Спробуйте знайти ці цитати в Біблії. Там є 
щось дуже особливе про читання з 

Морські чудовиська та дивні створіння  

“Розділив Ти був море Своєю потугою,  побив 
голови зміям на водах,     
Ти левіятанові голову був потрощив, його Ти 
віддав був на їжу народові пустині”  
(Псалми 73: 13-14)  

“Тебе бачили води, о Боже, Тебе бачили води 
й тремтіли, затряслися й безодні”  
(Псалм 76: 17)  

“Побачило море все це і побігло, Йордан 
повернувся назад” ( Псалм 113: 3)  
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Зображення Хрестильного Орнаменту на ракушці   

Тепер, коли ми дещо знаємо про хрещення Господа, давайте 
подумаємо про своє власне хрещення. Попросіть маму і тата 
розповісти вам щось про день, коли ви отримали таїнство 
хрещення. Вони мали б мати фотографії, які покажуть вам. 
З дозволу ваших батьків, ви можете зробити цей класний 
орнамент. Ви можете упакувати його з різдвяними прикрасами 

і витягувати щороку, щоб повісити на ялинку. Це допоможе вам 
згадати той день, коли вас привели в повноту членів корабля Церкви і ви звільнились від гріха, 
який принесли нам перші батьки, - Адам і Єва.  

Як зробити свій орнамент 
Ракушка — її можна придбати у магазині з матеріалами для творчості або в рибній 
секції зоомагазину.  Попросіть ваших батьків просвердлити отвір у верхній частині 
оболонки. 
Розфарбовування- розфарбуйте зовнішню сторону оболонки. 
Яскравий маркер - Введіть своє ім'я та дату хрещення всередину оболонки. 
Золотий маркер (необов'язково) - замалюйте край оболонки. 
Намистини з перламутрових виробів (необов'язково) - декоруйте за допомогою 
додаткових кульок. 
Прозорий лак для нігтів або інше прозоре покриття. Після висихання покрийте всю 
оболонку і повністю висушіть. 
Стрічка - Прикріпіть шматок стрічки через усю верхню частину ракушки, щоб підвісити 
її - насолоджуйтеся! Не забувайте щороку святкувати свій день хрещення, як і ваш день 
народження. 

With mom’s help, you can 
make this cool ornament! 

Crossword Answers 
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Across: 
1.  Funny little sea creatures remind us of 
 Old Testament quotes from the book of 
 _________. 
5.  What is the name of the River which is 
 sometimes called the “Ukrainian Jordan.” 
7. The Holy Spirit descended upon Christ in 
 the form of a ______. 
9.  A word from the Greek meaning Divine 
 Appearance. 
10. In Ukrainian Christian tradition, the Bap- 
 tism of Jesus reminds us of the Baptism 
 of Rus-Ukraine under which Ukrainian 
 Prince. 
11. During Our Lord’s baptism, the Holy 
 _______was made known. 

Down: 
2.  God the Father called Jesus His beloved   
 ______. 
3.  In Icons of the Theophany, St. John is   
 usually looking in which direction? 

4.  The _______of God the Father could    
 be heard. 
6.  He points to Jesus and calls Him “The   
  Lamb of God.” 
8.  Name of the River in which Our Lord was 
  Baptized. 
12. We are reminded that we must never be 
 lazy and that our lives must bear fruit by 
 the symbols of an axe and a ______. 

 

Theophany Crossword Puzzle 
Read this month’s Catechism section and see if you can solve this puzzle. 
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“Віра
 удосконалюється 

Хрещенням, 
а Хрещення 

основується на 
вірі.” 

(Про 
св. Духа,12,28 – 

ХНП#417)

 

КАТЕХИЗМ
Української 

Греко-
Католицької

Церкви
«ХРИСТОС –

НАША 

ПАСХА»
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Катехизм

Скарб християнського навчання з Трьох Святих

За свідшенням св. 
Василія Великого Святе 
Передання є те, якого 
“навчив нас Господь, 
так проповідували 
А п о с т о л и , 
дотримувалися Отці, 
утвердили мученики.”  
(Гомілія 24 – ХНП#31)

Також св. Василь 
Великий дав нам 
гавчання про св. Äуха:  
“Святий Äух є Äжерелом 
і Подателем кожного 
людського життя.” 
(Про св. Äуха,19,49 – 
ХНП#257)

Св. Василь пояснив яким 
способом спасаємося:  
“Очевидно череç 
благодать, дану в 
хрещення.” (Про св. 
Äуха,10,26 – ХНП#414)

І далі напише що є два 
споріднені і нероçдільні 
шляхи спасіння:  Віра 
і Хрещення.  “Віра 
у д о с к о н а л ю є т ь с я 
Хрещенням, а Хрещення 
основується на вірі. .” 
(Про св. Äуха,12,28 – 
ХНП#417)

Святий Іван Золотоустий 
дає нам науку про 
Христову Церкву:  З 
тих двох (кров і вода) 
народжена Церква.  “З 
боку Христового Бог 
створив Церкву, як ç 
боку Адамового створив 
Єву.”  (Хрещальні 

Кахетиçи, слово третє 
до неофітів,17 – 
ХНП#350)

Святий Іван далі пояснує 
що Ісус хотів навчити 
Петра і всіх нас:  “Як 
Він (Ісус) любить Церкву 
Свою, щоб і ми виявили 
велику турботу про 
неї (Церкву).”  (Про 
Священство, 2,1 – 
ХНП#489)

Золотоустивий утревдив 
коли Бог створив 
людину, то Він посіяв в 
ній щось божественне. 
“Цей помисел добре 
і що çле, наçивається 
совістю, а вона є 
природним çаконом.” 
(Гомілії про Лаçаря 42,4 
– ХНП#751)

Святий Григорий 
Богослов також напише 
про çакон і совість:  
“Не для çанапащення 
людини Бог посадив 
його (дерево піçнання 
добра і çла} на 
початку і не череç 
çаçдрість çборонив їй 
наближатися до нього..., 
а череç благість, якщо 
слушно цю çаборону 
роçуміти.  Адже не 
було, на мою думку, 
дерево споглядання, 
яке беç жодної шкоди 
могли çбагнути лише 
ті, чия духовність 
досягла достатьної 
досконалості.”  Слово 

45 на Пасху, 8 – ХНП 
#135)

ХНП – Христос Наша 
Пасха

о. Юрій Ворощак, 
віце-редактор
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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 Віçантійську церковну 
крамницю, де ви çможете придбати ріçноманітні 
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

Bishop Andriy 
Rabiy holds an icon 
he received as a 
Christmas gift that 
was purchased at 
the Byzantine Church 

Supplies Store.
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100 th Anniversary
Blessed Josaphata’s

April 4-7, 2019
death

Details to follow

Sisters Servants - Sloatsburg, NY

Saint Basil Academy News:
7th GRADE PRACTICE EXAM

Saint Basil Academy will offer the 
7th grade practice exam on 

Saturday, March 2, 2019 at 8 AM.

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

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

visit-us/.

For more information, please contact the 
Admissions Office at 215-649-9083.
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Human Life & Dignity 

10:00am 
Ben Shapiro Живий Подкаст   
11:00 am   
Музичне відкриття - Sidewalk 
Prophets 
12:00 p.m.  
Програма Ралі  
1:00 p.m.  
Похід до Верховного Суду і 
Капітолію (Supreme Court and 
Capitol)  
3:00 p.m.  
Закінчення походу: 
Тиша, Ніяких свідчень за 
межами Верховного суду 
США. 

Українська Католицька 
Архиєпархія Філадельфії  

March for Life  
П’ятниця  

18-го Січня 
Ukrainian Catholic  

Archeparchy of Philadelphia  
Department of  

HUMAN LIFE & DIGNITY 
Yuriy Pylypchak 

810 N Franklin Street Philadelphia PA 19123 
215-627-0143 

dignityofhumanlife@gmail.com 

Місцеположення 

“Хід За Життя” відбудеться 
опівдні на 12th St. на території 

National Mall, між вулицями 
Madison Drive та Jefferson Drive. 
Після Мітингу, “Хід За Життя” 
розпочнеться на Constitution Ave-

nue між 12th та 14th Streets 
приблизно біля 1:00 год. дня 

MARCH FOR LIFE 

Розпорядок: 

 
 
Відстоювати позицію “За Життя” не 
протистоїть науці. Насправді це зовсім 
навпаки. Медичні та технологічні 
досягнення продовжують 
підтверджувати що наука стоїть на 
стороні життя – що життя починається 
під час запліднення, від першого дня, 
від моменту коли яйцеклітина 
зустрічається з сперматозоїдом і 
зароджується новий, унікальний 
людський ембріон.  
Від моменту запліднення є присутня 
наша ДНК, чи то 23 пари хромосом чи 
то 22 пари.  

March for Life Конференція  

 
 

Конференція “Хід за Життя” призначена 
забезпечити учасникам Ходу поглиблене 
вивчення щорічної теми. Тренінги та 
доповідачі наддадуть  учасникам 
демонстрації інформаційні та навчальні 
засоби, щоб по поверненню до власних 
громад вони змогли принести зміни по 
відношенню до життя  

Реєстраційний внесок $35 за людину, який 
включає в себе континентальний сніданок 

Розпорядок : 

9:00 a.m. Головний Доповідач : 
David Daleiden 
10:00 a.m. Дискусія : 
Dr. David Prentice, VP and Research Director 
at Charlotte Lozier Institute 
Dr. Grazie Christie, Radiologist and Policy 
Advisor for The Catholic Association 
Rick Smith, Founder and CEO of Hope Story 
Christine Accurso, Executive Director, Pro 
Women’s Healthcare Centers 
 
11:00 a.m. Capitol Hill 101:  
засідання, призначене для того, щоб 
підготувати учасників ходу до зустрічі зі 
своїми членами Конгресу під час «Хід на 
життя», щоб виступити за святість життя . 

 

 

Четвер, 17-го Січня, 2019 
9:00 ранку – 12:00 дня. 

RENAISSANCE WASHINGTON DC 
DOWNTOWN HOTEL 
999 NINTH STREET NW 

Кожен з нас має унікальний відбиток 
який відрізняє нас від будь-якої іншої 
людини на планеті, цей відбиток 
визначається саме цією ДНК з першого 
дня. З самого початку життя Ви стаєте 
унікальною, неймовірною та 
неповторною людиною, якою Ви є.  
Стадії пренатального розвитку є 
науковим фактом початку життя. 
Людство і наша унікальність як 
особистостей починається в перший 
день, під час запліднення. Життя в його 
найбільш вразливій формі повинно 
бути захищеним.  
Це, по суті, і є причиною чому ми 
проводимо “Хід за Життя”. Ми 
проводимо цей Хід щоб зупинити 
аборти, з образом світу де краса, 
гідність та унікальність кожного 
людського життя цінуються та є 
захищеними.  
(https://marchforlife.org/mfl-2019/2019-mfl-theme/)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ресурси : 

Endowment for Human Development 
Prenatal Timeline 

WebMD Fetal Development Month by 
Month 

20 Best Pregnancy Apps 
A Scientific View of When Life Begins | 

Lozier Institute 
When Human Life Begins | American 

College of Pediatricians 
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«НЕХАЙ ГОСÏОДЬ ÏРИНЕСЕ ÏОЛЕГШЕННЯ ЛЮБІЙ 
УКРАЇНІ, ЩО З НЕТЕРÏІННЯМ ÏРАГНЕ МИРУ», - 

ÏОСЛАННЯ ÏАÏИ «URBI ET ORBI»
25 грудня 2018 p.

Опівдні, 25 грудня 2018 року, Глава Католицької Церкви ç’явився у центральній лоджії ватиканської 
баçиліки Святого Петра в супроводі кардинала-протодиякона Ренато Рафаелло Мартіно та кардинала 
Кевіна Äжоçефа Фарелла, Префекта Äикастерії в справах мирян, сім’ї та çахисту життя. Глава 
Католицької Церкви çвернувся ç традиційним посланням «Urbi et Orbi», в якому çгадав про Україну.

«Нехай же Господь, Який народжується, принесе полегшення любій Україні, що ç нетерпінням прагне 
наново повернути тривкий мир, який все ще çапіçнюється. Лише ç миром, що шанує права кожного 
народу, країна çможе піднятися після çаçнаних страждань та відновити гідні життєві умови для своїх 
громадян. Запевняю свою блиçькість християнським спільнотам цього регіону та молюся çа те, щоб 
могли будуватись стосунки братерства та дружби», – скаçав Папа Франциск, виголошуючи ріçдвяне 
послання до Риму та до світу.

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/catholics/74062

«Зробімо крок у Новий рік в любові до Бога, до своєї 
Батьківщини та до своїх блиæніх!» – Блаæенніший Святослав

Понеділок, 31 грудня 
2018 p.

Перебуваючи на пороçі 
2019 року, входячи в 
цей Новий рік та новий 
час, ми відчуваємо 
певну тривогу. Адже 
увесь світ переживає 
тривогу. Ми бачимо, 
як Європа перебуває 
в стані неспокою, а 
весь світ відчуває, що 
перед нами може бути 
період нестабільності. 
Зрештою, усе нове 
викликає тривогу і 
природний страх. Тому 
я çакликаю вас çробити 
крок у майбутнє в 
любові до Бога, до 
своєї Батьківщини і до 
ближніх.

Такими словами 

çвернувся Блаженніший 
Святослав, Отець 
і Глава УГКЦ, щоб 
привітати українців 
ç Новим роком та 
Ріçдвяними святами, які 
наближаються.

На його думку, нам 
потрібно відçначити 
святковий період саме в 
любові, бо вона долає 
страх. Ба більше, тільки 
любов допомагає нам 
прожити наше життя 
сповна.  

«Апостол Іван çаçначає: 
«Там, де є любов, немає 
страху». Любов усуває 
страх. Зробімо в цій 
любові, яку Господь, 
народжуючись у таїнстві 
Ріçдва, відкриває і 
дарує нам, крок у 

Новий рік, – у любові, 
яка навчить нас не 
боятися, а перемагати, 
у любові, яка буде 
силою, щоб роçвивати 
й будувати нове краще 
життя!» – наголосив 
Предстоятель УГКЦ.

«Нехай Божа любов 
супроводжує нас у 
Новому році й буде 
нашим благословенням. 
«Так бо Бог полюбив 
світ, що дав Сина 
свого єдинородного, 
щоб кожен, хто вірує в 
Нього, не çгинув, але 
мав життя вічне», – 
написано в Євангелії. 
Нехай ці слова будуть 
новорічним вітанням, 
ç яким ми ввійдемо 
у Новий 2019 рік! З 
Новим роком і Ріçдвом 

Христовим!» – наприкінці 
радісно привітав усіх 
українців Блаженніший 
Святослав.

Äепартамент інформації 
УГКЦ

http://ugcc.ua/video/
zrobіmo_krok_u_noviy_
rіk_v_lyubovі_do_boga_
do_svoiei_batkіvshchini_
ta_do_svoih_blizhnіh__
b l a z h e n n і s h i y _
svyatoslav_84951.html
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РІЗДВЯНЕ ÏОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА

Високопреосвященним і Преосвященним Архиєпископам та Митрополитам,
боголюбивим єпископам, всечесному духовенству, 
преподобному монашеству, воçлюбленим братам і сестрам, 
в Україні та на поселеннях у світі сущим

Бо хлоп’ятко нам народилося, сина нам дано; влада на плечах у нього;
 і дадуть йому ім’я: Чудесний порадник, сильний Бог, 

Отець довічний, Княçь миру  (Іс. 9, 5).

Христос народився!  
Славімо Його!

Äорогі в Христі!

Сьогодні небо і çемля 
сповнюються світлом 
радості та миру. Ангели 
й люди, усе сотворіння 
вітає народженого в 
людському тілі Христа-
Спасителя. Усі ми 
раçом іç пастирями та 
мудрецями спішимо до 
вбогого вертепу, щоб 
раçом іç Марією та 
Йосифом вклонитися 
воплоченому Богові, 
який спочиває в яслах 
на сіні. Спішимо 
прийняти любов і мир, 
які Господь приносить іç 
собою у світ ненависті 
та насильства.  

Євангельська роçповідь 
про Ріçдво Христове 
передає нам вустами 
ангела Благу Вість: 
«… ось вам çнак: Ви 
çнайдете дитя сповите, 
що лежатиме в яслах» 
(Лк. 2, 12). У ріçдвяних 
колядках і богослужіннях 
цієї таїнственної ночі 
чуємо, як велика 
сила небесного 
війська хвалить Бога 

й промовляє: «Слава 
на висотах Богу й на 
çемлі мир людям його 
вподобання» (Лк. 2, 14). 
Цей ангельський спів 
про славу на висотах і 
мир на çемлі сповіщає 
нам, що çдійснилося 
пророцтво Ісаї про 
Месію - Княçя миру 
(Іс. 9, 5). Усе людство, 
очікуючи народження 
Спасителя, сподівалося 
на початок нової ери 
у своїй історії, - нового 
часу, коли Месія, як 
Княçь миру, поверне 
гармонію в стосунки 
між людьми, усуне всяке 
насильство людини над 
людиною; уже не так, як 
Його прабатько Äавид, 
буде переможцем у 
війні, але як Син Божий 
çдолає саму причину 
воєн і ворожнечі - 
людський гріх, оте 
лихо, що є найбільшим 
с п о т в о р е н н я м 
райського  щастя.

Людина створена Богом 
для миру, що є оçнакою 
присутності й дії 
Святого Äуха (пор. Гал. 
5, 22-23). Неçважаючи 
на свою впалу череç 
гріх природу, людина 

постійно прагне 
цього миру, хоч не 
çавжди вміє його 
осягнути. Невипадково 
наша Божественна 
Літургія, çакликаючи 
до встановлення 
і укріплення 
б л а г о с л о в е н н о г о 
Царства Отця, і Сина, 
і Святого Äуха, відраçу 
молиться çа мир ç висот 
для всього світу і добрий 
стан святих Божих 
Церков. Саме нинішнє 
свято нам сповіщає, що 
Христос  - Княçь миру 
і що Божа могутність 
об’являється в мирі. 

Утім, коли ми чуємо 
слово «княçь», відраçу 
думаємо про людину, 
яка має владу і силу. Ми 
çустрічаємо «княçів», 
добрих і çлих, у ріçних 
сферах людського життя: 
політично-суспільній, 
трудовій, сімейній 
і навіть церковній. 
Однак ç євангельської 
перспективи та у світлі 
прикладу Христа як Княçя 
миру, стає очевидним, 
що Божа влада – 
це служіння, а Божа 
сила – це беçмежна 
і беçкорислива, вірна 

і жертовна любов 
Господа до свого 
створіння. 

Людина çможе 
жити в мирі і стати 
служителем миру для 
інших лише тоді, коли 
прийме народженого 
сьогодні Княçя миру 
у своє серце, у свій 
внутрішній духовний 
світ, в особисте і 
суспільне життя. Святий 
Павло пише в Посланні 
до ефесян: «Він наш 
мир» (Еф. 2, 14). Отож 
найвищий прояв 
Божої всемогутності, 
прояв сили і влади 
Княçя миру – це не 
приниження іншого 
череç несправедливість 
і насильство, а 
служіння ближньому в 
беçкорисливій любові 
çадля миру! 

Часом у щоденному 
житті нам видається, 
що сильним є той, 
хто може приниçити 
іншу людину. Однак 
насправді такий прояв 
сили – це насильство. 
Тож стоячи перед 

(Ïродовæення на ст. 40)



Новини Церкви

13 ñ³÷íÿ 2019 p.  40

яслами Княçя миру, ми 
починаємо роçуміти, що 
насильство – це çавжди 
аргумент слабкого, який 
хоче видати себе çа 
сильного, це поведінка 
боягуçа, що просто 
лякається іншої людини, 
навіть найслабшої. 

Христос çаçнавав 
насилля практично ç 
моменту народження. 
Цар Ірод, якого в історії 
наçивають великим, 
насправді був малим 
боягуçом: боявся çа 
свою владу, почувався 
невдахою перед 
обличчям Бога у немічній 
Äитині. Щоб утримати 
владу і пов’яçане ç нею 
багатство, вдався до 
насильства: накаçав 
убити вифлеємських 
малят, дітей власного 
народу! Та Божий мир 
çавжди сильніший çа 
людське насилля, тому 
саме він перемагає. 

Стратегію підступного 
нападу, агресії чи 
сліпого насильства як 
шляху до çапевнення 
своєї влади обирає 
беçсилий і слабодухий, 
бо нічим іншим не може 
переконати чи повести 
çа собою. Натомість 
çапорукою справжньої 
перемоги і тривалого 
миру часто стає людська 
слабкість, одягнена в 
Божу силу. Згадаймо, 
як об’явив Господь 

Апостолові народів: 
«Моя сила виявляється 
в беçсиллі» (2 Кор. 
12, 9). Немічне Боже є 
сильнішим від поçірно 
могутнього людського. 
Ірода неçадовго після 
народження Господа 
Ісуса поховали, а 
Христос – Княçь миру – 
живий вчора, сьогодні і 
навіки! (див. Євр. 13, 8).

Äорогі в Христі! 
Святкувати Ріçдво – це 
сповнюватися миром 
іç небес і скаçати «ні» 
насильству.  Приймімо 
н о в о н а р о д ж е н о г о 
Спасителя як Княçя миру 
в наші родини і станьмо, 
çа прикладом святого 
Йосифа та Богородиці 
Марії, носіями і 
хранителями миру. 
Уникаймо будь-якого 
насильства – у словах 
і вчинках – передусім 
у родинному колі, у 
стосунках чоловіка і 
жінки чи батьків і дітей. 
Відкидаймо культуру 
смерті, яка допускає 
вбивство невинних 
ненароджених і 
çаохочує, як це буває 
в деяких країнах 
світу, важкохворих 
або старших людей 
вкорочувати собі віку 
під маскою так çваної 
«солодкої смерті», що є 
насправді нічим іншим, 
як викликом проти Бога і 
çлочином проти святості 
й недоторканності 

людського життя. 

Нехай çалунає 
прабатьківська колядка 
в наших школах та інших 
навчальних çакладах, 
çапобігаючи проявам 
насильства серед дітей. 
У суспільстві, в якому 
живемо, не доçволяймо, 
щоб сліпе фіçичне чи 
моральне насильство 
було çасобом 
політичної боротьби. 
П р е д с т а в н и к и 
політичних сил, 
які çаохочують 
до насильства і 
роçпалюють конфлікти, 
насправді є слабодухими 
і ніколи не будуть 
çдатними послужити 
спільному благу нашого 
народу. Хоч би де 
ми жили: в Україні, 
яка в недалекому 
м а й б у т н ь о м у 
обиратиме преçидента 
і парламент, чи в 
країнах наших поселень 
–  підтримуймо тих, 
хто йде до влади не 
ç метою панування, 
а щоб служити і має 
силу протистояти 
насиллю, утверджуючи 
справедливий і тривалий 
Божий мир. 

Святкуймо сьогодні 
Ріçдво Христове 
та будьмо носіями 
небесної радості й 
миру, перемагаймо 
насильство і страх, як в 
особистому житті, так і 

на всіх фронтах війни, 
наслідки якої кожний 
іç нас сьогодні дуже 
глибоко переживає. 
Чужоçемній агресії 
протиставмо, як це 
роблять çахисники 
рідної çемлі на Сході 
України, жертовність 
нашої любові, дієву 
солідарність іç жертвами 
агресії, витривалість у 
молитві, якою спільно 
прикликаймо Божий мир 
на нашу çемлю, у наші 
родини і серця! Нехай 
сповняться на нас 
слова пророка Ісаї: «Не 
чути буде більше про 
насильство в твоїм краю 
та про спустошення 
й руїну в твоїх межах. 
Ти çватимеш твої мури 
спасінням, славою – 
твої ворота» (Іс. 60, 18).

Äорогі браття і сестри! 
Оцим ріçдвяним 
словом вітаю кожного 
ç вас, батьків ç дітьми, 
старших іç молоддю, що 
сьогодні, як домашня 
Церква, приймаєте 
до своїх родин 
н о в о н а р о д ж е н о г о 
Христа. Спішу ç 
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благовістю радості й 
миру до тих, хто є на 
çаробітках – далеко 
від свого дому та від 
блиçьких, обіймаю 
вимушено переселених 
братів і сестер, що 
тужать çа рідною 
стороною, та всіх, хто 
сьогодні носить на 
своєму тілі й у душі рани 
війни та насильства. 

Особливо вітаю ç 
Ріçдвом Христовим 
наших військових, які 

є оборонцями миру та 
переможцями війни. 
Лину думками та 
молитвою до холодних 
тюрем, де страждають 
наші військовополонені 
й в’яçні сумління, до 
лікарень, де одужують 
поранені в боях çа 
нашу Батьківщину, до 
домівок, де вбиті горем 
українці переживають 
втрату своїх рідних 
внаслідок війни. Господь 
миру є ç усіма нами! 
Хай ріçдвяна çоря сяє 

нам своїм світлом, а 
в кожній хаті дçвінко 
лунає пісня-коляда:
Ангели співають:
«Слава» восклицають,
На небесах і на çемлі
Мир проповідають.

Усім бажаю справжньої 
радості дітей Божих, 
веселих свят Ріçдва 
Христового та 
щасливого, мирного 
і благословенного 
нового року!

Христос народився! 
Славімо Його!

† СВЯТОСЛАВ

Äано в Києві, при 
Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового, 
у день Святого отця 
нашого Миколая, 
архиєпископа Мир 
Лікійських, чудотворця, 
19 (6) грудня 2018 року 
Божого

Ïапа на завершення року: Сповнення всьому дає любов
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Проповідуючи ç нагоди 
подяки çа рік, що 
добігає до çавершення, 
Святіший Отець 
наголосив на тому, 
що Бог втілився, аби 
подолати ріçні форми 
неволі. А причиною 
цього є любов.

о. Тимотей Т. Коцур, 
ЧСВВ - Ватикан

Бог «народився від 
жінки», щоб ми могли в 
повноті прийняти нашу 
людську природу. На 
цьому наголосив Папа 
Франциск, проповідуючи 
під час вечірні ç нагоди 
урочистості Пресвятої 
Богородиці Марії, яку 
він очолив у баçиліці 
Святого Петра у 
Ватикані в останній день 
2018 року. Богослуження 

çавершилося адорацією, 
подячною піснею «Te 
Deum» (Тебе, Бога, 
хвалимо) ç нагоди 
çакінчення календарного 
року та благословенням 
Найсвятішими Тайнами.
«Як сповнився час, Бог 
послав свого Сина, що 
народився від жінки, 
народився під çаконом, 
щоб викупити тих, які 
під çаконом, щоб ми 
прийняли усиновлення», 
– ці слова Послання 
святого Павла до Галатів 
лягли в основу роçдумів, 
якими Наступник святого 
Петра поділився під час 
проповіді, çауваживши, 
що вони є «підсумком 
Нового Завіту, що надає 
сенсу “переломному” 
моментові, яким çавжди 
є çавершення року».

Ïовнота часу
За словами 

проповідника, першим 
висловом, що вражає, 
є «сповнення часу», 
що по-особливому 
çвучить в останні години 
року, коли відчуваємо 
«потребу чогось, що 
надасть сенсу плинові 
часу». «Чогось», або 
«когось». Й отой «хтось» 
прийшов: посланий 
Богом Його Син.

«Ми щойно відсвяткували 
Його народження: 
Він народився від 
жінки, Äіви Марії; 
народився під çаконом, 
єврейське хлоп’ятко, 
п і д п о р я д к о в а н е 
Господньому Законові. 
Як це можливо? Як 
це може бути çнаком 
“повноти часу”? Певно, 
тепер це майже 
невидиме та невираçне, 
але після трохи більше 
ніж тридцяти років, отой 

Ісус вивільнить нечувану 
силу, що триває та 
триватиме протягом 
всієї історії: силу 
любові. Саме любов, 
– наголосив Папа, – 
надає всьому сповнення, 
також і часові, а Ісус є 
“концентратом” всієї 
Божої любові в людській 
істоті».

Щоб викупити
Як çауважив Святіший 
Отець, святий Павло 
також говорить, чому 
Божий Син народився 
в часі: «щоб викупити», 
що є «другим словом, 
що вражає» в çгаданому 
біблійному уривку. 
Викупити ç поневолення 
та повернути нам 
синівську гідність. Від 
неволі «Закону», як 
çбору приписів, çакону, 
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що має «педагогічний» 
характер, але не 
виçволяє людину від 
стану гріха, більше того, 
«прибиває» її до цього 
стану.

«Бог Отець послав у світ 
Свого Єдинородного 
Сина, щоб вирвати ç 
серця людини давню 
неволю гріха й таким 
чином повернути їй 
гідність», – скаçав 
Папа, додаючи, що 
в цьому контексті ми 
повинні «çупинитися й 
ç болем і роçкаянням 
çамислитися», бо також 
і протягом року, що 
çавершується, «багато 
людей жили та живуть в 
умовах неволі, негідних 
людської особи».

«Також і в нашому місті 
Римі існують брати й 
сестри, які ç ріçних 
причин перебувають 
у цьому стані. Маю 
на думці, çокрема, 
про беçдомних. Їх 
понад 10 тисяч», – 
çауважив Єпископ Риму, 
çвертаючи увагу на те, 
що всі вони є Божими 
дітьми, але «ріçні форми 
рабства, іноді, дуже 
складні, примусили їх 
жити на межі людської 
гідності». Й Ісус «не 
випадково» народився 
у «схожих умовах», щоб 
«виявити Божу любов 
до неçначних і бідних», 
щоб «посіяти в світі 
çерно Божого царства, 
царства справедливості, 
любові та миру, де ніхто 
не є невільником, але всі 
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– брати й сестри, діти 
одного Отця».

Материнство Церкви
За словами Папи, 
Церква, яка в Римі, не 
хоче «бути байдужою 
перед обличчям 
поневолень нашого 
часу», хоче не просто 
спостерігати та 
допомагати, але «увійти 
всередину цієї дійсності», 
виявити «материнську 
блиçькість». Саме 
до такої форми 
«материнства Церкви» 
çаохотив Святіший Отець 
в контексті святкування 
Богоматеринства Марії.
«Споглядаючи це 
таїнство, виçнаємо, 
що Бог “народився від 
жінки”, щоби ми могли 
отримати повноту 

нашої людяності, 
“усиновлення”. Його 
пониженням ми піднесені. 
З Його неçначності 
походить наша велич. З 
Його тендітності – наша 
сила. З того, що Він став 
слугою – наша свобода. 
Як наçвати все це, як 
не Любов’ю? Любов’ю 
Отця, Сина і Святого 
Äуха, якій цього вечора 
свята мати Церква в 
усьому світі підносить 
свою пісню прослави й 
подяки», – підсумував 
Папа.

https://www.vaticannews.
v a / u k / p o p e /
news/2018-12/papa-
na-zavershennya-roku-
spovnennya-vsomu-daye-
lyubov.html
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Предстоятель ПЦУ 
митрополит Епіфаній 
та Патріарх УГКЦ 
Святослав вже провели 
çустріч та домовилися 
роçробити дорожню 
карту поглиблення 
відносин двох Церков у 
ріçних сферах.

Про це митрополит 
Епіфаній роçповів в 
інтерв'ю телеканалу 
Прямий, повідомляє 

Укрінформ.

"Ми окреслили певний 
шлях майбутньої нашої 
співпраці і в подальшому 
будемо шукати ті точки 
дотику, які будуть нас 
об’єднувати. Це - в 
сфері духовної освіти, 
в інших сферах нашого 
буття. Будуть створені 
відповідні комісії ç боку 
нашої Православної 
Церкви і ç боку 
Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви, і ми спільно 

напрацюємо дорожню 
карту подальшого 
співробітництва", - 
скаçав Епіфаній.

Він наголосив, що УГКЦ 
та УПЦ КП çавжди 
мали спільну мету — 
працювати çаради 
роçвитку української 
держави, і це є 
неçмінним прагненням.
Як повідомлялося, 
Глава УГКЦ Святослав 
(Шевчук) çвернувся 
до Предстоятеля 

Православної Церкви 
України Епіфанія. Він 
написав, що від імені 
своєї Церкви простягає 
руку Епіфанію та усім 
православним братам і 
пропонує почати раçом 
шлях до єдності.

h t t p s : / / r i s u . o r g .
u a / u a / i n d e x / a l l _
news/con f e s s i ona l /
i n t e r c h u r c h _
relations/74116
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