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Перші дії Преосвященного Бориса 
в якості Митрополита

 
Молитва в Катедрі, 
28 лютого 2019 р.

Новини Архієпархії
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Працівники Канцелярії Української Католицької 
Архиєпархії Філадельôії вітають нового 

Митрополита-Архиєпископа Бориса Ґудзяка

Філадельôія, Пенс. 
– У п’ятницю, 1 березня, 
на вході в будинок, під 
сніговою порошею, 
працівники Канцелярії 
Української Католицької 
Архиєпархії Філадельфії 
хлібом-сіллю вітали 
нового Митрополита-
А р х и є п и с к о п а , 
Високопреосвященного 
Бориса Ґудзяка.

На фоні банера 
в українських 
національних кольорах 
із написом українською 
та англійською: 

(Продовження на ст. 4)
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«Вітаємо, Митрополите 
Борисе!», Єпископ 
Андрій Рабій тепло 
привітав Архиєпископа 
Бориса, який прийняв 
вітальний хліб-сіль та 
букет соняхів. 

Після привітання 
для знайомства та 
неформальної бесіди 
Архиєпископ Борис 
зустрівся з працівниками 
Канцелярії в 
конференцзалі.  На 
цій зустрічі Владика 
коротко поділився своїм 
баченням подальшого  
Архиєпархії та попросив 
молитися за нього.  Він 
також запитався у 
присутніх, чого вони 
очікують від нового 
Архиєпископа, якого 
Архиєпископа вони би 
хотіли мати? 
Деякі думки 

П р е о с в я щ е н н о г о 
Бориса стосувалися 
його бачення проводу 
п р е с в і т е р а т о м , 
монашеством та 
мирянами, усією 
Архиєпархією, з позиції 
духовного брата, 
батька і пастиря, який 
буде надихати до 
зростання у взаєминах 
з Христом.  Для Церкви, 
для сучасного світу ми 
потребуємо ставати 
святими та духовно 
присутніми, щоб 
надихати до життя в 
чеснотах за наукою 
Ісуса Христа, Чию 
волю в світі ми маємо 
творити.

Владика наголосив, що 
він хоче бути добрим 
слухачем і просить усіх 
бути його вчителями. 
Архиєпископ Борис 

наголосив на 
двох якостях, які 
вклала в нього його 
мама, - доброті та 
делікатності, якими він 
сподівається керуватися 
у своїх взаєминах 
з духовенством, 
монашеством та 
вірними. 

Новий духовний пастир 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії народився 
в місті Сиракюзи, штату 
Ню Йорк. У понеділок, 
18 лютого 2019 р., Папа 
Франциск проголосив 
Високопреосвященного 
Бориса Ґудзяка  
новим Митрополитом 
А р х и є п и с к о п о м 
Ф і л а д е л ьф і й с ь к им .  
На час свого нового 
призначення Владика 
Борис служив Єпархом 
Паризької Єпархії 

святого Володимира 
Великого, якій 
підлягали Франція, 
країни Бенелюксу та 
Швейцарія. 

4 червня 2019 
р. в Українській 
Католицькій Катедрі 
Непорочного Зачаття в 
Філадельфії відбудеться 
урочиста інтронізація 
Митрополита Бориса 
Ґудзяка. 

Єпис коп - пом і ч ни ка 
Андрій Рабій служив 
А п о с т о л ь с ь к и м 
А д м і н і с т р а т о р о м 
Архиєпархії з моменту 
прийняття 16 квітня 2018 
р. Папою Франциском 
відставки через 
хворобу попереднього 
М и т р о п о л и т а -
Архиєпископа Стефана 
Сороки.

Працівники Канцелярії Української Католицької 
Архиєпархії Філадельôії вітають...

 (продовження з попередньої сторінки)
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Учні НУРШ радо вітали Владику Бориса 
та Владику Андрія.

У суботу, 2 березня 2019 
р., Високопреосвященний 
Митрополит Архиєпископ 
Борис Ґудзяк зробив 
несподіваний візит до Ñестер 

Василіянок на Факс Чейс. 

Відвідини Менор Коледжу, 
2 березня 2019 р.

Митрополит-номінант Борис, Владика Андрій, пані Ірина Фріз - міністр у справах 
ветеранів, вчителі та студенти української школи.
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Архиєпископ Борис Ґудзяк відвідав Український Освітньо Культурний Центр у 
Дженкінтавні, 2 березня 2019 р.

Новопризначений Архиєпископ Борис Ґудзяк 
виголошує проповідь у Катедрі

3 березня 2019 р. новопризначений 
Архиєпископ Борис Ґудзяк 
виголосив проповідь в Українській 
Католицькій Катедрі Непорочного 
Зачаття в Філадельфії. 

У своїй проповіді Архиєпископ 
Борис зазначив, що для нього 
благодаттю є  бути тут з нашими 
вірними,  і найперше він хоче 
подякувати  всім за вірність нашій 
Церкві. Він сказав, що немає 
нічого важливішого за зв’язок з 
Богом.

Фото: Англійська Божественна Літургія,
 3 березня 2019 року

(Продовження на ст. 7)
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Новопризначений Архиєпископ Борис Ґудзяк 
виголошує проповідь у Катедрі

Архиєпископ говорив 
про те, що його 
теперішній приїзд до 
Філадельфії протриває 
кілька днів,  а назовсім 
він повернеться до нас 
на початку червня. 

Архиєпископ Борис 
говорив про те, що 
слово «катедра» 
походить від слова 
“cathedra”, що означає 
«крісло». Єпископське 
сидіння – це крісло, 
що знаходиться на 
підвищенні позаду 
вівтаря.  4 червня 
з молитвами й за 
літургійним чином 
новообраний Єпископ 
буде посаджений на 
«катедру».

Архиєпископ розповів 
вірним, що він 
народився в Америці, 
тут зростав і навчався. 
Він сказав, що за 
останні роки багато 
змінилося тут в Америці 
та й в Католицькій 
Церкві загалом.  Тому 
Владика наголосив, 
що спочатку він буде 
слухати і вчитися. 

Також Владика сказав, 
що кожен бажаючий 
може написати йому 
на адресу Канцелярії 
відповідь на питання: 

(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 8)

Фото: Українська Божественна Літургія, 3 березня 2019 року
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«Який Владика потрібен  
нашій Архиєпархії?» 

Опісля Преосвященний 
Владика звернувся до 
теми Великого посту. 
На початках нашої 
Церкви Великий піст 
був часом приготування 
кандидатів до прийняття 
християнства через 
хрещення.  Оскільки 
Великий піст є 
приготуванням до 
Великодня, він також є 
часом переосмислення 
нашого хрещення. 

Архиєпископ Борис 
закликав усіх дозволити 
Господу говорити з 
нами серцем до серця. 
Прислухайтеся в своєму 
серці - що каже вам 
Бог.  Прислухайтеся, 
що є в серці Бога.  
Вслухаймося взаємно в 
наші серця.

На завершення 
п р о п о в і д і 
Преосвященний Борис 
попросив, щоб ми 
молилися за нього, а 
він буде молитися за 
нас в час цієї прощі 
до Великодня, прощі 
переосмислення нашого 
хрещення, прощі, коли 
ми відкриваємо наші 
серця для любові й 
милостивої присутності 
нашого Господа.

Новопризначений Архиєпископ Борис Ґудзяк 
виголошує проповідь у Катедрі

(продовження з попередньої сторінки)

Дивіться відео на нашому каналі 
YouTube. https://www.youtube.com/user/thewayukrainian 
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Вітання та зустріч
 Митрополита Бориса з
 параôіянами церкви 

св. Михаїла у Дженкінтауні, 
Пенс., у неділю, 3 березня.

Новини Архієпархії
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4 березня 2019 p. -  перші збори приготування 
до дня інтронізації нашого Архиєпископа 
Бориса з відео конôеренціями з Парижу та 

Львова. 

Великопосна Вечірня Неділі Всепрощення
3 березня 2019 p.

Просім прощення 
один в одного 
словами: “Прости 
мені, брате/

сестро.” 

А він/вона хай 
відповість: “Нехай 
Бог простить тобі, і 
я теж прощаю.”

Дивіться відео на 
нашому каналі 

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

thewayukrainian
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Духовенство вітає новообраного 
Митрополита Бориса Ґудзяка, 5 березня 2019 р.

У вівторок, 5 березня, в Українській Католицькій 
Катедрі Непорочного Зачаття в Філадельфії 
було відправлено Молебень.  По завершенні 
Молебню Єпископ Андрій Рабій, отець Тарас  
Лончина та отець Михайло Гатско привітали 
Митрополита Бориса від імені всього духовенства 
Архиєпархії. Після Молебню отці мали зустріч з 
Митрополитом Борисом в катедральному залі.

Дивіться відео на нашому каналі 
YouTube. https://www.youtube.com/user/

thewayukrainian
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Українські Католицькі Єрархи в Ñполучених Штатах 
зустрілися в Філадельôії з новообраним Митрополитом  

Архиєпископом Борисом Ґудзяком

Філадельôія, Пенс. 
- Українські Католицькі 
Єрархи в Сполучених 
Штатах мали можливість 
5-го і 6-го березня 
зустрітися й молитися 
з новим Митрополитом 
А р х и є п и с к о п о м 
Ф і л а д е л ьф і й с ь к им , 
Високопреосвященним 
Борисом Ґудзяком.

У середу зранку, 6 
березня, єпископи під 
проводом Митрополита 
Бориса розпочали свій 
день службою Перших 
Часів в Архиєпископській 
Каплиці.

Упродовж цілоденного 
засідання єпископи 
обговорювали план 
цілотижневих, з 2-го по 
9-те червня,  молитовних 
заходів, які будуть 
включати Архиєрейську 
Божественну Літургію 
в вівторок, 4 червня 
2019 р., з Чином 
Уведення на Престіл в 
Катедрі Непорочного 
Зачаття у Філадельфії 
нового Митрополита 
А р х и є п и с к о п а , 
Високопреосвященного 
Бориса Ґудзяка .

Вісім днів молитви, 
святкування, єднання та 
місійного розгортання 
під гаслом: «Від серця 

до серця», з нагоди 
введення на служіння 
нового Митрополита-
Архиєпископа Бориса 
Ґудзяка охоплять 
усе духовенство, 
монашество та вірних, 
особливо молодь, і не 
лише з Філадельфійської 
Архиєпархії, але й з усіх 
єпархій у Сполучених 
Штатах та зі світу.

Єпископи також 
поділилися й обговорили 
свої пасторальні плани 
для окремих єпархій 
та цілої Митрополії на 
2019 та 2020 роки.  
У засіданнях взяли 
участь: Митрополит 
Архиєпископ Борис 
Ґудзяк; Єпископ-
помічник Андрій Рабій, 

Єпископ-помічник Іван 
Бура; Єпископ Павло 
Хомницький, ЧСВВ, 
єпарх Стемфордський; 
Єпископ  Венедикт 
Алексійчук, з єпархії 
св. Миколая в Чікаго; 
Єпископ Богдан Данило, 
з Єпархії св. Йосафата 
в Пармі.   

Новий Митрополит 
А р х и є п и с к о п  
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к и й 
Борис Ґудзяк народився 
в місті Сиракюзи, штату 
Ню Йорк. У понеділок, 
18 лютого 2019 р., 
Папа Франциск 
проголосив його 
новим Митрополитом 
А р х и є п и с к о п о м 
Ф і л а д е л ьф і й с ь к им .  
На час свого нового 

призначення Владика 
Борис служив Єпархом 
Паризької Єпархії 
святого Володимира 
Великого, якій 
підлягають Франція, 
країни Бенелюксу та 
Швейцарія. 

Є п и с к о п - п о м і ч н и к 
Андрій Рабій служив 
А п о с т о л ь с ь к и м 
А д м і н і с т р а т о р о м 
Архиєпархії з моменту 
прийняття 16 квітня 2018 
р. Папою Франциском 
відставки через 
хворобу попереднього 
М и т р о п о л и т а -
А р х и є п и с к о п а 
Ф і ла де л ьф і й с ь ко г о 
Стефана Сороки.



10 áåðåçíÿ 2019 p.  13

Новини Архієпархії

6 березня 2019 р. - Зустріч Архиєпископа Бориса з громадськими організаціями 
Філадельôії щодо участі та підготовки заходів до інтронізації 4 червня.

У четвер, 7 березня 2019 р., Єпископи і Радники Філадельфійської Архиєпархії мали 
засідання в єпископській резиденції.
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7 березня владика Борис 
Ґудзяк, як новономінований 
архиєпископ Філадельфійський, 
зустрівся з Надзвичайним та 
Повноважним Послом України 
в Сполучених Штатах Америки 

Валерієм Чалим

4 червня
Інтронізація

Зазначте дату у 
календарі

8 червня
Збір молоді
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Watch the interview at 
https://ukrainian.voanews.com/a/borys-gydzyak/4822408.html

10 березня владика
 Борис Ґудзяк, 

новоіменований 
архиєпископ 
і митрополит

 Філадельôійський,
 взяв участь в інтерв’ю

 на каналі 
«Голос Америки»

h t t p s : / / s y n o d . u g c c . u a /
data/lyshe-u-spilkuvanni-ta-
shchyrosti-koly-pada-strah-i-
roste-dovira-my-mozhemo-buty-
pravdyvymy-lyudmy-vladyka-

borys-gudzyak-577/

On March 9, 2019  our 
parish clergy, together 
with Metropolitan Borys 
Gudziak and Bishop 
John Bura, served a 
panakhyda at the end 
of the Divine Liturgy 
for the first Sorokousty 
service of the Great Fast 
at Ukrainian Catholic 
National Shrine of 
the Holy Family in 
Washington, DC.

Archbishop Borys Gudziak at Ukrainian Catholic National 
Shrine of the Holy Family in Washington, DC
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Філадельôія відзначила 5-ту річницю розстрілу 
Небесної Ñотні під час Революції Гідності в Києві

Філадельôія, Пенс. 
– Урочиста поминальна 
служба з концертом-
вшануванням  в 5-ту 
річницю загибелі 
Небесної Сотні 
відбулася в неділю 
24 лютого о 2 год. 
пополудні в Українській 
Католицькій Катедрі 
Непорочного Зачаття в 
Філадельфії.

П о м и н а н н я 
розпочалися з церемонії 
покладення пластунами 
вінка з переходом до 
Панахиди. Головним 
служителем на Панахиді 
був Єпископ Андрій 
Рабій у співслужінні 
от. Романа Пітули, 
Монсеньйора Петра 
Васло, от. Тараса 
Лончини, Протоєрея 
Тараса Науменка, от. 
Володимира Кланічки, 

“Прометей”

Панахидa

от. Ярослава Курпеля та 
от. Романа Свердана.  
 
По завершенні 
Панахиди єпископ 

Андрій Рабій виголосив 
промову.  Опісля 
відбувся концерт на 
вшанування пам’яті 
загиблих. Ведучим 

програми був Євген 
Луців. У концерті взяли 
участь: камерний хор 

(Продовження на ст. 17)
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Філадельôія відзначила 5-ту річницю...

“Аколада”

Мар’яна Клінгенсмит, Юліяна Фартачук, 
та Юля Ñтупень

“Аколада”, чоловічий 
хор “Прометей”, 
солістки Юля Ступень 
та Софія Пітула, 
скрипальки Юліяна 
Фартачук та Мар’яна 
Клінгенсмит, яким 
акомпонувала на 
фортепіяно Люба 
Щуйко.

Концерт завершився 

словом ректора 
Катедри от. Романа 
Пітули і співом гимну 
“Боже Великий  
Єдиний”.
  
Дивіться відео на 

нашому каналі 
YouTube. 

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

thewayukrainian

Ñоôія Пітула

Церемонія покладання 
вінкa

Євген Луців

(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 17)



Новини Архієпархії

10 áåðåçíÿ 2019 p.  18

Боже Слово і Катехизація 
Конференція спонсорована відділом катехизації 

Української Католицької Архиєпархії Філадельфії  
 

Катехитична 
Конференція  
30 березня, 2019 р. 
Зал Української 
Католицької Катедри  
Непорочного Зачаття, 
808 North Franklin St. 
Philadelphia, Pa. 
                                                     

                                                              
 

                                                         «...блаженні ті, що слухають Боже слово і його зберігають» (Лк. 11, 28)  
 

Ця конференція розрахована на всіх викладачів релігії, катехитів, духовенство та осіб 
зацікавлених у програмах релігійного навчання в парафіях для дітей, підлітків, молоді, дорослих і 
старших людей.  Конференція є безкоштовною, але потрібна попередня реєстрація.  
 

Програма 
9:00-9:30 am  Реєстрація 
9:30-9:40 am  Молитва і привітання Владики Андрія Рабія 
9:40-10:45 am  Літургія Слова І (доповідь Всечеснішого о.-д-ра Марка Морозовича, ДБ) 
10:45-11:00 am  Перерва 
11:00-12:15 pm  Літургія Слова ІІ (доповідь Всечеснішого о.-д-ра Марка Морозовича, ДБ) 
12:15- 1:00 pm  Обід 
1:00-2:15 pm  Святе Письмо: Що це? Як його читати і молитися? (доповідь д-ра 
   Келлі Андерсона) 
2:15-2:30 pm  Перерва 
2:30-3:45 pm  Як привернути увагу дітей (доповідь д-ра Христини Микитин) 
3:45-4:00 pm  Дискусія і заключні зауваження 
 

--------------------------------------------------------DETACH------------------------------------------------------------------------- 
To register: email (ibah@aol.com), fax (215-627-0377) or send to:   

 

Catechetical Conference, 810 North Franklin Street, Philadelphia, Pa.  19123 
 
Name____________________________________________ Phone Number ______________________ 
 
Address ______________________________________________ E-mail _____________________________ 
 
City___________________________________________________ State ____________ Zip _____________   
 
Name of Parish and Location ________________________________________________________________ 
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Єпископ Андрій Рабій оголосив про нові 
пастирські призначення

Єпископ Андрій Рабій звільнив Всечеснішого 
Монсеньйора Петра Васло від обов’язків Капелана 
Сестер Чину святого Василія Великого на Факс Чейс, 
Пенс, і призначив парохом церкви Святих Мироносиць 
в Свартморе, Пенс, починаючи з 1 березня 2019 р.

Єпископ Андрій звільнив отця Івана Цюрпіту від 
обов’язків пароха церкви Святих Мироносиць в 
Свартморе, Пенс, і призначив Капеланом Сестер Чину 
святого Василія Великого на Факс Чейс, починаючи з 
1 березня 2019 р.

Всечесніший Протопресвітер Іван Філдс 
Відділ комунікації

Монсеньйор Васло        о. Цюрпітa

Cathedral’s Spring Dance 
was held March 2, 2019 
in attendance included 

Archbishop Borys Gudziak, 
Bishop Andriy Rabiy, 
and Fr. Roman Pitula.
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Annunciation of the Blessed Virgin Mary 
Ukrainian Catholic Church 

1204 Valley Road, Melrose Park, PA 19027 
Phone: (215) 635-1627 

A.B.V.M@verizon.net 
Fax: (215) 635-9203 
www.ukrainianbvm.com 

 

 
February 19, 2019 

Glory be to Jesus Christ!! 

Dear Father, 

The Annunciation of the Blessed Virgin Mary Ukrainian Catholic Church is pleased to present a 
marriage preparation workshop, “Entering the Holy Mystery of Marriage”, to take place on 
Saturday, March 23, 2019 with a follow up session on Saturday, March 30, 2019. The 
program focuses on various aspects of marriage, both spiritual and practical, and provides each 
person an opportunity for greater understanding of one’s partner and a means to strengthen 
one’s relationship. 

In addition to various presentations and exercises, each couple will be given the opportunity to 
take the Catholic version of a premarital questionnaire called F.A.C.E.T. (Foundations Applied 
Conversation and Education Tool). The F.A.C.E.T. inventory provides participants with a 
computer-generated profile of unique couple issues, challenges, strengths and realities to be 
discussed prior to marriage. The F.A.C.E.T. results for each couple involved will be presented to 
them by a Pastoral Counselor trained in the use of this tool in a subsequent 40 minute private 
session on April 21, 2018. 

Each attending couple must commit to participating in all the sessions on  March 23, 2019 as 
well as the 40 minute private meeting on March 30, 2019. 

 
The workshop will be held at: Annunciation of the Blessed Virgin Mary 

Ukrainian Catholic Church 
1204 Valley Road 
Melrose Park, PA 19027 

The total cost per couple will be $170 which includes materials, lunch and 
refreshments. 

 

March 20, 2019 - Registration and payment due Date!!! 

No registration will be accepted after March 20, 2019. 

I am enclosing schedule /registration forms with this letter. 

May God bless your Pastoral work. 

 
Yours in Christ, 

 
Rev. Ihor Bloshchynskyy 
(Pastor) 

Новини Архієпархії
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BISHOP RABIY VISITS ST ANNE'S IN WARRINGTON

Warrington, PA - Bishop Andriy Rabiy visited 
St Anne's Ukrainian Catholic Church on Sunday, 
February 17, 2019.  He was greeted at the doors 
with the traditional Ukrainian Greetings in Ukrainian 
and English and roses by our Religious Education 
Students.  He celebrated Divine Liturgy with Father 
Vasil Bunik and gave a very informational homily.  
Even though it was a 3 day weekend for many, our 
Parish Family came together to welcome Bishop 
Rabiy warmly.  After the Divine Liturgy, he was 
welcomed to join the Parish Family and Religious 
Education students for a traditional brunch of 
borscht and pimeny held every Sunday after 9am 
Liturgy.  Everyone was happy to personally speak 
with the Bishop and he was kind enough to give 
everyone his special attention.  Everyone enjoyed 
themselves and left with happy memories of his 
visit with us. (Submitted by Helene Zadworniak 
Michalko)

Bishop Andriy Rabiy and Fr. Wasyl Bunik

Bishop Andriy Rabiy with some of the Religious Education Students in Warrington, PA
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Êаòåхиçì

КАÒÅÕÈЗМ УКРА¯НÑÜКО¯ ГРÅКО-КАÒОЛÈЦÜКО¯ ЦÅРКВÈ 
«ÕРÈÑÒОÑ – НАША ПАÑÕА»

364 Наше входження до Царства, піднесення до Неба і споглядання Пресвятої 
Тройці ми висловлюємо співом Трисвятого: «Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий 
Безсмертний, помилуй нас», єднаючись у цьому співі з небесними хорами. У молитві 
Трисвятого ми, стоячи «перед славою святого жертовника», просимо Господа 
прийняти «з уст нас, грішних, трисвяту пісню» і відвідати «нас милістю Своєю».

365 Під час Трисвятої пісні архиєрей сходить на «горне сідалище». Архиєрей 
сідає, коли читають Апостола, а по обидва боки від нього сідають священики, 
представляючи Ісуса Христа посеред апостолів і символізуючи Церкву в її 
вчительському служінні.

19 лютого 2019 p - Сьогодні ми вітали особливих гостей у нашій канцелярії - отець Ґреґорі 
Д’емма, капелан для Лицарів Колумба в штаті Пенсильванія, та пан Марко Джаґо, депутат 
Лицарів Колумба штату Пенсильванія. Вони розповіли про нові програми, які були розроблені 
недавно, підготовку до зустрічі Лицарів Колумба в травні, а також передали чек для семінаристів 
нашої Семінарії у Вашінґтоні. 4 травня Владика Андрій буде відправляти Святу Літургію для 
членів збору Лицарів Колумба (біля 600 учасників) біля Філадельфії. Дуже дякуємо Лицарям за 
підтримку наших покликань і Української Церкви!

Лицарі Колумба
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 of  

Тепер, коли Великий Піст тут, давайте дізнаємося більше про цей час року з 
Катехизму Української Католицької Церкви: Христос - наша Пасха. Ви пам'ятаєте, що в 
цьому катехизмі є три основні розділи. Сьогодні продовжимо наше вивчення з Розділу 2 «Молитва 
Церкви». Це розділ, де ми дізнаємося про молитву і Святі Таїнства. 
Ви пам'ятаєте, що зміст вказує на номери сторінок, а індекс - на номери абзаців? Погляньте на сторінки 
135-138. Ми бачимо, що існують три різновиди (або види) Божественної Літургії. 
 

Літургія св. Іоанна Златоуста - це Божественна Літургія, яку ви чуєте найчастіше. Саме 
такою зазвичай у нашій Церкві є Божественна Літургія  більшості неділь. Літургія св. Іоанна 
Златоуста подібна до Літургії св. Василія, за винятком того, що Анафора на Літургії св. 
Василія є набагато довшою. Слово «Анафора» походить з грецької мови і означає 
«підняття». Анафора, яку іноді називають Євхаристійною молитвою, є прекрасною 
молитвою, яку промовляє священик, коли змінює хліб і вино в Тіло і Кров Ісуса. 
 
Літургія св. Василія Великого є Божественною Літургією, яку ви, ймовірно, розпізнаєте, помітивши, що 
вона є довшою за звичайну. Це відбувається десять разів на рік: у п'ять недільних днів Великого Посту, у 
Великий і Святий Четвер, у Велику і Святу Суботу, напередодні Різдва, на Богоявлення й на Свято Василія 

Великого. 
 
З понеділка по п'ятницю під час посту не служаться Літургії св. Іоанна Златоуста й св. 
Василія. Проте в середу і п'ятницю Великого Посту Церква святкує Літургію попередньо 
освячених дарів. На цій Літургії ми приймаємо Святе Причастя, але це Святе Причастя є 
збереженим з іншої Божественної Літургії, що була відслужена в неділю раніше. Ми не чуємо, 
як священик каже: «Це моє тіло», або «Це моя кров» у такі дні, але ми можемо причащатися, 
щоб це допомогло нам зміцнитися в дні посту й покаяння. 
 
Є кілька днів, коли жодна Літургія взагалі не відзначається. Вони називаються (барабанна дріб, 
будь ласка) нелітургійні дні. Страсна п'ятниця - нелітургійний день. Це нагадує нам, що 
прийом Святої Євхаристії не повинен бути звичайною звичкою. 

 
У неділю Великого посту, якщо вам здається, що літургія св. Василія є занадто довгою, ви можете зробити 
деякі речі. Але, можливо, вам доведеться планувати заздалегідь. 
 
1. Для дітей молодшого віку принесіть книгу або свячену картку з улюбленою фотографією Ісуса на ній. 
Та, що показує, наскільки Він страждав для нас, буде працювати найкращим чином. Під час Анафори, 
погляньте на картину, або якщо ви досить близько до передньої частини церкви, подивіться на одну з 
ваших улюблених ікон у ній. Подивившись на картину й почувши слова, які каже священик, подумайте 
про все, що Бог зробив для нас і як ми можемо бути кращим другом Ісуса. 
2. Якщо ви школяр, це може допомогти вам прочитати цю Анафору заздалегідь. Вона знаходиться на 
сторінках 3-9 у Катехизмі. Якщо у вас є «Божественна Літургія: Антологія для поклоніння у вашій церкві», 
велика, товста, синя книга, вона починається на сторінці 287. Читайте її повільно в день, коли у вас є 
багато часу. 
3. Під час Божественної Літургії слідуйте разом зі своїм священиком, читаючи Анафору. Ви знайдете всю 
історію спасіння в ній. Це дуже чудово!!!! 
 

Чи можете ви виконувати багато задач під час Божественної Літургії?  
Тримайте одне око на прекрасній іконі, інше - на священикові.  

Official Publication of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia 

1. Літургія св. Іоанна Златоуста 
2. Літургія св. Василія Великого 
3. Літургія попередньо освячених дарів 
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 Ікона підготовки  
Тіла Ісуса до поховання 

Interesting things for those willing to look. 

Сторінка розмальовки цього місяця взята з красивої мозаїки, знайденої в 
Українському католицькому соборі Непорочного Зачаття у Філадельфії, штат 

Пенсільванія. Це Ікона Підготовки Тіла Ісуса до поховання, але ікони, подібні до цієї, мають також інші 
назви, приміром, Ікона Плач або Ікона Поховання Христа. Ця ікона нагадує нам про день, коли Господь 
Ісус був доставлений до Своїх ворогів, страждав страшними муками й помер на хресті. На деяких з цих 
ікон ми іноді спостерігаємо ангелів, а часом - жінок, які йшли за Ісусом. Інколи ми навіть бачимо 
чотирьох євангелистів у кутах. На нашій сторінці розмальовки ми також помічаємо тропар 
«Благообразний Йосиф» для Великої і Святої п'ятниці. Тропар - про св. Йосифа Ариматея, який зняв 
Господа з хреста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mary 
 Magdalene 

Часто ми бачимо цю ікону вишитою на тканині. Вона називається 
Плащаниця і використовується в церкві під час Страсного тижня. Коли ми 
йдемо до церкви на Святу і Велику п'ятницю, то відвідуємо урочисту 
вечірню і похоронну службу. Священик буде носити Плащаницю в 
процесії і ми йтимемо за ним навколо Церкви. При цьому містично 
слідуємо за св. Йосифом Араматеєм, Нікодимом, св. Іоанном і святими 
жінками, ніби ми також беремо тіло Ісуса до поховання. Коли ми 
повернемося до головних дверей церкви, деякі з чоловіків допоможуть 
Отцеві тримати Плащаницю, щоб ми могли пройти під нею, коли знову 
будемо входити до церкви. Коли ми це робимо, то містично 
переносимося до гробниці з Христом. Коли ми повернемося до наших 
місць, Отець покладе саван в "гробницю", яка була підготовлена в церкві. 

Наприкінці служби громада підійде до Христа в цій гробниці на колінах, щоб поклонитися Плащаниці. 
Для нас правильним буде цілувати його п'ять ран: дві його руки, дві ноги і бік. Багато людей вирішать 
залишитися в церкві, щоб потім молитися. Вся земля сумує про смерть Ісуса, але тим часом у глибині 
Пекла, після століть чекання, наш Господь нарешті прибуває, щоб звільнити всіх. Для цих полонених 
душ це радісний день. 
 

Коли ми йдемо до церкви на Святу і Велику п'ятницю,  
то відвідуємо урочисту вечірню й похоронну службу. 

Ми прислухаємося до прекрасних гімнів і знову почуємо історію цього сумного дня. 
Ми побачимо Плащаницю або Похоронну Плащаницю. 

Це допоможе нам приєднатися до всіх людей у нашій церкві та всіх людей, які були навколо 
Господа, коли він помер, і які допомагали підготувати Його до поховання. 

Gold-thread embroidered and inscribed 
epitaphios, 17th century,  

Benaki Museum  from Wikipedia. 

Плащаниця 

Ми бачимо місто 
Єрусалим на 
задньому фоні. 
Ісус любив це 
місто, і Він міг 
бачити його з 
хреста. 

Ми помічаємо 
три хрести на 
пагорбі Голгофи, 
де Ісус помер 
між двома 
злодіями.  

Ми бачимо цвяхи, терновий вінець і баночку 
мирри, що використовується для 
приготування тіл мертвих.  
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Перша Неділя Великого Посту,10 березня 2019 р.

Пояснення
Перша неділя Великого 
посту у Східній 
Католицькій Церкві 
(Візантійського Обряду) 
та Східній Православній 
Церкві називається 
Неділею Православ’я, 
або Правдивої Віри.  У 
цю неділю ми пригадуємо 
остаточну перемогу 
над іконоборством і 
повернення ікон у храми. 
Перед Божественною 
літургією навколо церкви 
відбувається процесія з 
іконами.  Під час процесії 
співається Канон, що 
приписується святому 
Теодору Студиту. Ікони 
святих є свідченням 
того, що  людина була 
сотворена на подобу 
й образ Божий (Див.: 
Бут. 1, 26), і святою та 
богоподібною, як Божий 
живий образ, стає вона 
через самоочищення.
Істинно віруючі 
християни вважають, 
що ікони мають 
спасенний характер, 
оскільки представляють 
вірним святу особу 
чи подію. Але Східні 
Церкви (Католицька та 
Православна) завжди 
чітко розрізняють 
доктринальну відмінність 
між вшануванням і 
відданням почестей 
іконам, та поклонінням, 
почитанням самого Бога.

Проповідь
 (Йо. 1, 43-51)
 «Натанаїл же 
йому: - Звідкіль знаєш 

мене?» (Йо. 1, 48) 

Дорогі брати і сестри! 
Переживаємо час 
Великого посту, у 
якому відбувається 
наша духовна обнова, 
духовна подорож до 
славного таїнства 
Христового Воскресіння. 
Сьогодні маємо першу 
неділю Великого посту, 
котра засвідчує, що ми 
вже пройшли перший 
відрізок цієї духовної 
подорожі. Євангеліє цієї 
неділі, яке розповідає 
про покликання одних 
із перших апостолів – 
Филипа і Натанаїла, 
пригадує нам основну 
мету і кілька основних 
завдань Великого посту: 

- пригадує нам основне 
покликання нашого життя 
- пізнати і полюбити 
Бога, бути в єдності з 
Богом тут у вічності.

- пригадує основне 
завдання посту - духовне 
очищення, відновлення 
єдності з Богом і з 
ближніми.

- вказує на важливий 
плід посту - пізнати Бога 
і себе, стан своєї душі, 
власні гріхи, щоб щиро 
покаятися за них.
 
Кожен піст, а зокрема 
Великий піст, Церква 
сприймає передусім як 
час покаяння. Правдиве 
покаяння потребує 
пізнання Бога і себе. 

Ісус Христос у своїх 
науках підкреслював 
важливість пізнання 
Божої правди і дав 
слухачам таку пораду: 
„Спізнаєте правду, і 
правда визволить вас” 
(Йо. 8, 32), а в розмові з 
самарянкою звертається 
до неї такими словами: 
„Була б ти відала про 
дар Божий, і - хто той, 
що каже тобі: Дай мені 
напитися, – ти попросила 
б сама в нього, а він дав 
би тобі води живої” (Йо. 
4, 10). 

Апостоли у своїх 
посланнях часто 
згадують про роль 
пізнання у духовному 
житті християн. Так 
апостол Йоан ділиться з 
християнами таким своїм 
пережиттям: „Ми пізнали 
й увірували в ту любов, 
яку Бог до нас має” (1 
Йо. 4, 16), а в іншому 
місці пише: „Любі, любім 
один одного, бо любов 
від Бога, і кожен, хто 
любить, народився від 
Бога і знає Бога. Хто не 
любить, той не спізнав 
Бога, бо Бог – любов” 
(1 Йо. 4, 7-8). Апостол 
Павло звертається 
до християн так: „Це 
добре й приємне в очах 
нашого Спаса Бога, 
який хоче, щоб усі люди 
спаслися і прийшли до 
розуміння правди” (1 Тм. 
2, 3-4); „Хочу ... потішити 
серця їхні, в любові 
з’єднані, збагатити 
повним розумінням для 

досконалого спізнання 
Божої тайни – Христа” 
(Кол. 2, 2); „Бо коли б 
спізнали, то не розп’яли 
б Господа Слави” (1 Кор. 
2, 8). А апостол Петро 
завершує своє послання 
такими словами: „Але 
ростіть у благодаті 
та спізнанні Господа 
нашого і Спаса Ісуса 
Христа” ( 2 Пт. 3, 18). 

Покликання Натанаїла, 
яке описує сьогоднішнє 
Євангеліє, дещо 
відрізняється від 
покликання інших 
апостолів. Спочатку 
Филип розповідає 
Натанаїлу про свою 
зустріч з Ісусом Месією. 
Промінь Божої любові 
діткнувся Натанаїла 
через свідчення Филипа, 
а коли Натанаїл прийшов 
до Ісуса, Спаситель 
особисто об’явив йому 
свою любов, засвідчив, 
що знає його серце: 
„Перше ніж Филип 
покликав тебе, бачив 
я тебе, як був єси під 
смоковницею” (Йо. 1, 48). 
Так, Бог знає кожного з 
нас, але чи ми знаємо 
Бога, Котрий об’явив 
нам свою любов через 
Ісуса Христа. Плодом 
особистої зустрічі 
Натанаїла з Ісусом стає 
визнання його Месією 
Ізраїльського народу: 
„Учителю, ти – Син 
Божий, ти – цар Ізраїлів” 
(Йо. 1, 49). 

(Продовження на ст. 27)
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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

For religious church goods and religious gifts, icons and cards, visit Byzantine 
Church Supplies. You will also find gifts, cross necklaces, books, icons, crosses, 

Christian incense, Church supplies, various linens and priest's vestments. 

Ñвÿòа/Ïраçниêи

Переживаючи час посту, 
християнин повинен 
глибше пізнати ким є 
той Ісус від Котрого 
він віддалився, втратив 
через свій гріх і до Якого 
має повернутися. У цьому 
має помогти нам молитва 
і Слово Боже. Молитва 
освітлює душу, показує 
людині правдивий її 
стан – всі позитиви і 
негативи, рівень зв’язку 
з Богом. Молитва 
допомагає людині краще 
бачити, що зближає і що 
віддаляє її від Бога, що 
ще потрібно виправити, 
щоб Божа любов вповні 
огорнула її. 

Святе Письмо описує нам 
образ того люблячого 
Бога, до якого маємо 
повернутися, і Його 
ставлення до нас, людей 
– своїх створінь. Історія 
спасіння, описана у 

Святому Письмі, подає 
нам безліч прикладів 
і проявів любові Бога 
до людини, неустанну 
турботу про її спасіння, 
повернення до раю. Все 
це має пробудити в душі 
християнина щирий жаль 
і бажання поєднатися з 
Богом. 

Отже, пізнання Бога 
визначає міру покаяння. 
Чим глибше людина 
пізнала Бога у молитві 
і роздумах над Словом 
Божим, тим глибше її 
покаяння, щиріший її 
жаль за те, через що 
вона віддалилася від 
безмежної Божої любові, 
які духовні дари втратила 
через свою неуважність 
чи недбалість у 
духовному житті. 

Якось батько зі своїм 
маленьким сином 

проходжувався по 
цвинтарі. Хлопчик дуже 
цікавився написами на 
пам’ятниках, і прочитуючи 
їх, дуже дивувався, 
що всі поховані були 
добрими людьми. Тоді 
він звернувся до батька 
і запитав: „Тату, а де ж 
ховають злих людей?” 
Батько відповів: „Сину, 
злі люди живуть, а 
помирають тільки добрі”. 

Так воно і буває, бо 
люди у житті маскуються, 
а після смерті їх 
маскують інші. Але 
виникає запитання, а чи 
приховають вони своє 
зло перед Богом? Ми 
знаємо, що зло піде за 
людиною у вічність, якщо 
вона не очиститься від 
гріхів, перш ніж ляже у 
могилу. 

То ж, прибігаємо до Тебе, 

Господи і щиро просимо: 
подай нам розум і 
натхнення звернути з 
наших гріховних доріг 
і в цьому святому пості 
позбутися гріхів, а стопи 
свої направити на дорогу 
виконання Заповідей 
Твоїх! Амінь.
        
о. Михайло Чижович, 
редемпторист 

http://www.cssr.org.ua/
word/?article=1523

Перша Неділя Великого Посту,10 березня 2019 р.
(продовження з попередньої сторінки)
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Faith Formation for the Great Fast

TUESDAYS, 6:30PM - 8:30PM
• MARCH 5 Introduction
• MARCH 12 Old Testament
• MARCH 19 New Testament
• MARCH 26 Ancient Church
• APRIL 2  Medieval/Crusades
• APRIL 9  Reformation
• APRIL 16  Vatican II - Today

Retreat for Caregivers

SATURDAY, MARCH 23
10:00 AM - 1:00 PM

Icon Writing Workshop

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

Event Planning

Book retreats and meetings with us.
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Manor College, established by the Sisters of St. Basil the Great, 700 Fox Chase 
Rd, Jenkintown, PA 19046 will be having an INFORMATION SESSION and 

OPEN HOUSE, Saturday, March 16 at 09:30 AM until 01:00 PM. 

Prospective students can obtain specifics about offered majors, admission 
requirements, financial aid, student activities, and much more!

Below is a brief description of the activities prepared for the day: 
-Admissions & Financial Aid presentation

-Campus Tour
-Meet and greet with staff from Student Engagement, Athletics, and Residence Life

-Lunch with faculty from all our divisions

The link for additional information is https://connect.manor.edu/register/infosession

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Осередок СУМ ім. УПА у Філядельфії щиро запрошує Вас та Вашу Родину 

на Великопосний 

 

  ОБІД 
  СМАЖЕНОЇ 

  РИБИ 
 
 
 
 

Вступ $ 15 включає смачну смажену рибу, булку, двоє 
додаткових страв до вибору (макарони зі сиром, кукурудза, 
присмажена бараболя [т.зв. “fries”], та капустяна салата), 

чай/кава та солодке. 
 

Можна з'їсти разом з нами або закупити собі додому! 
 

За дальшими інформаціями або щоби зробити попередні 
замовлення просимо звертатися на електронну адресу: 

PhillyFishFry@cym.org 

 

П’ЯТНИЦЯ, 15-го БЕРЕЗНЯ 
Український Освітньо-Культурний Центр 
700 N Cedar Road, Jenkintown, PA 19046 

 

5:00 – 8:00 година вечора 
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THE PROVIDENCE ASSOCIATION 
Your Ukrainian Catholic  

Fraternal Life Insurance and Benefit Society 
 

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

1912 
Deposit Agreement Accounts                 Fraternity                                                                               
Paying           2019 

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

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

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

www.provassn.com 
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SSMI - 9 Emmanuel Drive,     
P.O. Box 9 

 Sloatsburg, NY 10974 

Phone: 845-753-2840   

Email: ssminy@aol.com 

Website: www.ssmi-us.org 

Vocation Directors: 

Sr. Eliane Ilnitski, SSMI  

eliilnitski@gmail.com 

Sr. Tekla Gnatyuk, SSMI  

yluanah@gmail.com 

Peace to Us! 

Glory to God! 
Honor to Mary! 

Are you being called to be a  

Sister Servant of Mary Immaculate? 

Sisters Servants of Mary                                     
Immaculate 

Never bound by a singly-defined                
ministry, the SSMI’s have taken a               

flexible view, remaining faithful to its 
charism and founders’ words:  

“Serve where the need is the 
greatest.” 

We, Sisters Servants of Mary Immaculate,              
following the example of Blessed Josaphata,  our foundress, are 

called to be women of deep faith nourished by an intimate                
personal relationship with God, striving to live out our                        

community life lovingly and simply, responsive to the needs of 
all, in the  spirit of the Gospel, offering service in a                                    

compassionate, joyful and hospitable manner. 

Every vocation involves asking yourself the questions: 

                                                How am I Good News to others? 

                                                            What gives me life?                                                 

                                               And how do I share that life with others? 
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LEAGUE OF UKRAINIAN CATHOLICS 
ANNUAL LENTEN RETREAT SCHEDULE 

APRIL  5, 6, 7,  2019 
Retreat Director: Rev. Archpriest Daniel Troyan 

Theme:  “THE JOY OF LIVING: A faith that works…” 
Our retreat is coinciding with the celebration of the 100th Anniversary of the Death 

Of Blessed Josaphata SSMI. As an option, we are invited to participate in the celebration with 
the Sister Servants, as a way of saying “Thank You” to them for the many years of hosting the 

League of Ukrainian Catholics Lenten Retreat . For those who are unable to stay for the 
Pontifical Liturgy at 2:00PM Sunday, there will be a vesperal Divine Liturgy on Saturday 

evening at 8:00PM. 
 

THURSDAY: 
                           2:00 pm         Opening of the Celebration Honoring Blessed Josaphata 

                        Retreatants are welcome to arrive today to participate in the day’s celebrations 
FRIDAY:             

7:30pm           Opening Remarks and Introduction  
                        CONFERENCE I : The Joy Of Living 
                        Akathist Prayer Service to the Mother of God 
 CONFESSIONS BY APPOINTMENT: PLEASE REGISTER IN CHAPEL 
 

SATURDAY:       FIFTH SATURDAY OF THE GREAT FAST 
 AKATHISOS SATURDAY 

7:45am               Morning Prayers 
8:00                    Breakfast 
9:15                    CONFERENCE II    : The Joy of Trust and Love : St Therese of Liseux       
11:00                  Divine Liturgy - Homily 
12:30pm             Lunch 
1:30   Join Sisters for recitation of Chaplet to Blessed Josaphata 
2:30                    CONFERENCE III Joy of God’s Infinite Mercy : 
                           Confessions 
5:30                    Dinner 
6:30   Sisters scheduled Moleben to Blessed Josaphata 
7:15                    Healing Service and Anointing                           
8:00                    Divine Liturgy of Thanksgiving for the Sisters Servants of Mary 
                           Immaculate and the League of Ukrainian Catholics 
 

SUNDAY:              FIFTH SUNDAY OF THE GREAT FAST –   ST. MARY OF EGYPT             
8:00                    Breakfast 
9:30                    Morning Prayer  
                           CONFERENCE IV: “Arise O sleeper! And I will give you life! “    
                                                                  Awakening of a faith that has power!                      
12:00                  Lunch                       
1:45 Welcome by Sr. Kathleen for 100th Anniversary of Death of Blessed Josaphata 
2:00 Pontifical Divine Liturgy celebrating Blessed Josaphata followed by dinner 

in the Gallery 
 



 LEAGUE OF UKRAINIAN CATHOLICS OF AMERICA ANNUAL LENTEN RETREAT 
ST. MARY’S VILLA EDUCATIONAL & RETREAT CENTER 

SLOATSBURG, NEW YORK 10974 
RETREAT DIRECTOR: Archpriest Daniel Troyan 

April 5, 6 & 7, 2019 
 
Dear LUC Members and Friends, 
We have been blessed to have our annual Lenten retreat in the quiet and blessed Retreat Center of the 
Sister Servants of Mary Immaculate for 40 years. This year our Lenten retreat will be held for the last time at 
St. Mary's Villa in Sloatsburg, NY as the Sisters are selling their property. We have been blessed with many 
graces received while on retreat and are grateful to the Sisters for providing us with a quiet and comfortable 
place where we could open our hearts and souls to receive the many blessings God bestowed upon us. 
Our Lenten retreat will coincide with the Triduum honoring the 100th Anniversary of the death of the Sister's 
foundress, +Blessed Josaphata Hordashevska. We will not only make our annual Lenten Retreat but also 
participate in the celebration honoring +Blessed Josaphata Hordashevska. 
 
Archpriest Daniel Troyan has given us the theme for our retreat. It is “ THE JOY OF LIVING : A FAITH THAT 
WORKS!”   Our Lenten Retreat will begin on Friday evening, April 5, 2019 at 7:30 PM.  The opening of the 
celebration of the foundress +Blessed Josaphata will begin on Thursday at 2:00pm with a Moleben to 
Blessed Josaphata. Those who wish to participate are asked to kindly respond as soon as possible as to 
when you plan to arrive. 
The schedule provides for your Sunday obligation with a Liturgy celebrated Saturday evening for those who 
need to leave Sunday due to travel distance. Others are invited to attend the Pontifical Divine Liturgy that will 
be celebrated at 2:00pm. The price is the same whether you come on Thursday or Friday. But we need to 
let the Sisters know when you will arrive as soon as possible if you plan on coming Thursday.  
 
DATE:_________________________TIME:_____________ 
 
 REGISTRATION FORM FOR LUC LENTEN RETREAT 2019 

Retreat begins on Friday at 7:30 pm (arrivals by 7:00pm) 
 
 
NAME: _____________________________________________________________________________ 
 
 
ADDRESS: __________________________________________________________________________ 
 
 
CITY: ___________________________________________STATE: ____________ ZIP:_____________ 
 
 
 
I WILL ARRIVE ON: _______________________________AT APPROXIMATELY: _____________P.M. 
 
 
Please note: There will be no meal served Friday evening. Be sure to have your supper before you arrive. 
As always, there will be hot and cold beverages, snacks and fruits available at all times. 
 
RETREAT COST: $ 175. 00 Per Person                                    DEADLINE: MARCH 25, 2019 
 
MAKE CHECKS PAYABLE TO: LEAGUE OF UKRAINIAN CATHOLICS 
 
Complete and Mail to: Marion C. Hrubec 400 Dewey Avenue, Saddle Brook, NJ 07663 
 
Paid ________ Check # ________ 
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Новини Öåрêви

“Òой, хто знає свої гріхи і прийняв Боже милосердя, буде 
милосердним до ближнього”, — Блаженніший Ñвятослав

Неділя, 17 лютого 2019 
p.

Людина, яка прийняла 
у своє серце Боже 
милосердя, буде 
доброю до ближнього, 
бо знає, як нелегко 
побороти власний гріх.

На цьому наголосив 
Глава і Отець 
УГКЦ Блаженніший 
Святослав у своїй 
проповіді до вірних 
під час Архиєрейської 
Божественної Літургії 
в Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового 
у Неділю про митаря 
і фарисея, 17 лютого 
2019 року.

“Кожного разу, коли 
ми читаємо або 
слухаємо слова Святого 
Євангелія, відбувається 
дивна подія Божого 
одкровення. Бо коли 
Господь промовляє 
своїм словом, Він 
відкривається нам. 
Перш за все у своєму 
одкровенні Він говорить 
про те, ким Він є для 
нас. Тому, слухаючи 
слово Євангелія, ми 
можемо його пізнати 
для того, щоб сповнити 
своє життєве завдання 
(як нас вчить Церква) 
— у цьому житті Творця 
пізнавати, полюбити, 

служити, а відтак 
отримати в Ньому вічне 
щастя і життя”, — такими 
словами звернувся на 
початку свого слова 
до вірян Предстоятель 
УГКЦ.

А згодом додав: 
“Євангелист Лука 
говорить нам про 
двох чоловіків, які 
прийшли до храму 
помолитися. Проте не 
тільки про них ідеться 
у притчі, а передусім 
про Всевишнього, який 
уважно слухає людину 
кожного разу, коли 
вона знайде час, силу, 
увагу розмовляти з Ним. 
Ба більше, Творець 
слухає не тільки, що ми 
Йому скажемо, Він знає 
набагато більше, ніж 
те, що ми в словах до 
Нього хочемо сказати. 
Він дивиться нам 
глибоко в серце”.

За його словами, 
Божий рух до людини 
називається Божим 
милосердям. І тому, 
щоб показати людині, 
як потрібно молитися 
і зближуватися з 
Небесним Отцем, 
слово Боже описує нам 
два способи молитви.

“Святий Єфрем 
Сирійський говорить про 

те, що людині є значно 
легше подякувати 
Богові за щось добре, 
що вона зробила, ніж 
показати Йому іншу 
сторону свого серця, 
просити милосердя за 
свої гріхи... Фарисей, 
постать якого ми тепер 
не рідко можемо 
зустріти й серед 
християн, — це людина, 
яка дякує Богові за 
те добре, що вона 
зробила. Всевишній 
тішиться добрими 
вчинками людини. А в 
чому помилка такого 
способу перебування 
перед Богом? У тому, 
що фарисей, який тільки 
показує свої добрі 
риси, начебто каже: 
“Боже, я не потребую 
Твого прощення і 
милосердя. Я потребую, 
щоб Ти визнав мою 
праведність”. Такого 
типу перебування 
людини перед Богом 
не дає можливості 
Господеві йти до цієї 
людини. Це один із 
прикладів того, що 
Святе Письмо називає 
гріхом проти Святого 
Духа”, — підкреслив 
духовний лідер греко-
католиків.

“Кожен фарисей 
є надзвичайно 
вимогливим до інших та 

всіх довкола осуджує. 
Він вважає, що є кращим 
за інших. Мовляв, 
саме він є достойний 
пошани та уваги не 
тільки від людей, а й у 
Бога. А той, хто знає 
свої гріхи та прийняв у 
серце Боже милосердя, 
буде милосердним до 
ближнього, бо знає, 
як нелегко побороти 
власний гріх”, — 
промовив Глава Церкви.

Слід зауважити, що 
наприкінці проповіді 
Блаженніший Святослав 
побажав усім відчути 
себе любленим Богом, 
щоб ми були носіями 
Божого милосердя у 
світі, а також першими 
здатними простити та 
полюбити.

Департамент інформації 
УГКЦ

http://ugcc.ua/video/
t v o r e t s _ s l u h a i e _
n e _ t % D 1 % 9 6 l k i _
s h c h o _ m i _ y o m u _
skazhemo_v%D1%96n_
d i v i t s y a _ n a m _
g l i b o ko_ v _ s e r t s e _ _
blazhenn%D1%96shiy_
s v y a t o s l a v _ u _
ned%D1%96lyu_pro_
m i t a r y a _%D1%96 _
fariseya_85358.html
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Глава УГКЦ у складі делегації Всеукраїнської ради Церков 
прибув з оôіційним візитом до Ізраїлю

Понеділок, 04 березня 
2019 p.

Всеукраїнська рада 
Церков і релігійних 
організацій проведе в 
Єрусалимі зустрічі на 
найвищому рівні. 

Поїздка відбувається за 
ініціативи головуючого 
у ВРЦіРО, головного 
рабина Києва та України 
Якова Дов Блайха, який 
запропонував провести 
виїзне засідання Ради 
Церков на Святій землі 
– місці паломництва 
для віруючих багатьох 
конфесій, повідомляє 
Інститут релігійної 
свободи.

Програма візиту 
передбачає офіційні 
зустрічі членів 
Всеукраїнської ради 

Церков і релігійних 
організацій з 
Президентом Держави 
Ізраїль, спікером 
Кнесета (парламенту), 
а також з іншими 
ізраїльськими політиками 
та релігійними діячами.
Ці зустрічі мають 
на меті зміцнення 
дружніх українсько-
ізраїльських стосунків, 
обмін досвідом у сфері 
державно-конфесійної 
взаємодії, подальший 
розвиток паломництва в 
інтересах обох країн – 
як до Ізраїлю, так і до 
України.

Учасники української 
делегації також 
відвідають військовий 
рабинат Ізраїлю та 
проведуть зустріч з 
Головним рабином 
ЦАХАЛа з метою 
вивчення досвіду 

військового капеланства 
в Армії оборони Ізраїлю. 
Це особливо актуально 
в контексті захисту 
України від військових 
загроз, що стоять перед 
Українською Державою, 
та запровадження 
капеланства у Збройних 
силах України, 
Національній гвардії 
та інших військових 
формуваннях України.
У вільний від офіційних 
зустрічей час глави 
і представники 
Українських Церков і 
релігійних організацій 
відвідують визначні 
місця паломництва та 
звершать молитви за 
мир в Україні.

Візит делегації ВРЦіРО 
до Ізраїлю розпочався 
із зустрічі з Зеєвом 
Елькіним, Міністром у 
справах Єрусалима 

та національної 
спадщини, Міністром 
охорони навколишнього 
середовища.

Як повідомляв ІРС, 
перше виїзне засідання 
Всеукраїнської ради 
Церков і релігійних 
організацій відбулося 
у 2009 році також до 
Держави Ізраїль. Тоді 
результатом зустрічей 
делегації ВРЦіРО на 
найвищому рівні стало 
остаточне вирішення 
питання встановлення 
безвізового режиму між 
Україною та Ізраїлем.
 www.irs.in.ua

h t tp ://news .ugcc .ua/
news/ glava_ugkts_u_
s k l a d і _ d e l e g a t s і i _
v s e u k r a i n s k o i _ r a d i _
t s e r k o v _ p r i b u l a _ z _
ofі ts іynim_vіzi tom_do_
Іzrailyu_85521.html
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“Я щоденно молюся за Україну”, - папа Бенедикт XVI 
зустрівся з Блаженнішим Ñвятославом

Вівторок, 26 лютого 
2019 p. 

Сьогодні у Ватикані 
папа-емерит Бенедикт 
XVI прийняв у своєму 
помешканні монастиря 
Mater Ecclesiae 
Патріарха Святослава. 
Під час розмови з 
папою-емеритом Глава 
УГКЦ розповів йому 
про ситуацію в Україні 
та подарував свою 
італійську книгу “Скажи 
мені правду”. 

На початку розмови 
Б л а ж е н н і ш и й 
Святослав подякував 
папі Бенедикту XVI 
за підтримку України 
та УГКЦ під час його 
понтифікату. Святіший 
Отець одразу заторкнув 
тему війни в Україні, 
назвавши її “великою 
трагедією” для Європи. 
Він запевнив Главу 
УГКЦ про щоденні 
молитви за мир в 
Україні, вказавши на 
необхідність докласти 
всіх зусиль, щоб воєнні 
лихоліття минулого 
Європи не повторилися 
у сьогоденні. 
Предстоятель УГКЦ 
зазначив, що Україна 
є “східними воротами 
Європи, тому якщо ці 
ворота не витримають 
російської агресії, інші 
європейські країни 

стануть її жертвами”.

Папа Бенедикт також 
поцікавився життям 
та розвитком УГКЦ в 
Україні та діаспорі. 
У цьому контексті 
Блаженніший Святослав 
згадав світлу постать 
патріарха Любомира, 
“день уродин котрого 
сьогодні поминають в 
Україні”. Святіший Отець 
назвав його “людиною 
великої мудрості”, 
а Блаженніший 
Святослав вказав на 
загальнонаціональний 
вимір морального 
авторитету покійного.

Під час розмови 
Блаженніший Святослав 
ознайомив папу-

емерита із сучасною  
релігійною ситуацією 
в Україні та розповів 
про роль УГКЦ в 
екуменічному та 
міжрелігійному діалозі. 
На завершення 
аудієнції Глава УГКЦ 
подарував йому свою 
книгу “Скажи мені 
правду”, яка нещодавно 
вийшла в Італії та 
була надрукована у 
видавництві, котре 
володіє правом на 
видання книг папи 
Бенедикта XVI. Під час 
розмови папа Бенедикт 
XVI декілька разів 
наголосив, що молиться 
за мир в Україні і 
запевнив, що і надалі 
“супроводжуватиме 

український народ 
своїми молитвами”. 
На прощання папа 
подарував Главі УГКЦ 
пам’ятну медаль, 
випущену на честь його 
папського служіння.

Секретаріат Глави 
УГКЦ в Римі

http://news.ugcc.ua/
news/ya_shchodenno_
molyusya_za_ukrainu__
papa_bened ik t_xv i _
zustr%D1%96vsya_z_
blazhenn%D1%96shim_
svyatoslavom_85465.
html
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Глава УГКЦ зустрівся із Папою Франциском, який запевнив 
про молитовну підтримку України

Послання Папи Франциска на Великий Піст 2019

П’ятниця, 22 лютого 
2019 p.
 
Перебуваючи з 
робочим візитом у 
Ватикані, Глава УГКЦ 
мав нагоду зустрітися 
із Папою Франциском 
у четвер, 21 лютого. У 
розмові з Блаженнішим 
Святославом Святіший 
Отець поцікавився 
ситуацією в Україні, 
висловив слова 
підтримки та уділив 
своє апостольське 
благословення для 
українського народу. 

З 21 по 24 лютого у 
Ватикані проходить 
зустріч предстоятелів 
Східних Церков 
і президентів 
є п и с к о п с ь к и х 
к о н ф е р е н ц і й 
Католицької Церкви 
на тему захисту 
неповнолітніх у Церкві. 
Зустріч відбувається 
з ініціативи Папи 
Франциска з метою 
усвідомлення на рівні 
всієї Католицької 
Церкви трагічності 
скоєних вчинків, а 
також є виявом уваги 

церковної ієрархії до 
жертв і прозорості в 
подоланні цієї кризи.

УГКЦ на всесвітньому 
саміті ієрархів 
Католицької Церкви 
п р е д с т а в л я є 
Блаженніший Святослав. 
Він неодноразово 
заявляв про політику 
“нуль толерантності”, 
прийняту в Католицькій 
Церкві з метою захисту 
неповнолітніх. Додамо, 
що в Католицькій Церкві 
було затверджено низку 
необхідних заходів, 

які стають програмою 
захисту неповнолітніх 
не лише для церковних 
спільнот, але й для 
всього суспільства.

Секретаріат Глави 
УГКЦ в Рим

h t t p : / / n e w s . u g c c .
ua/news/ glava_
ugk t s_zus t r і v sya_ і z_
papoyu_frants iskom_
yakiy_zapevniv_pro_
moli tovnu_pіdtr imku_
ukrainu_85421.html

У вівторок, 26 лютого 
2019 р., у Ватикані 
представлено Послання 
Святішого Отця на 
Великий Піст

«Бо створіння очікує 
нетерпляче виявлення 
синів Божих» (Рм 8,19).

Дорогі брати й сестри,
Кожного року через 
Матір Церкву, Бог 
«дає Своїм вірним 
приготуватися з радістю, 
очистивши серце, до 
святкування Пасхи, 
щоб вони […] черпали 
з її таїнств відкуплення 
повноту нового життя 
в Христі» (Префація 
Чотиридесятниці 1). 
Таким чином, від Пасхи 

до Пасхи, можемо 
прямувати до сповнення 
того спасіння, яке 
ми вже отримали 
завдяки Христовому 
пасхальному таїнству: 
«бо ми надією спаслися» 
(Рм 8,24). Це таїнство 
спасіння, яке вже діє 
в нас під час земного 
життя, є динамічним 
процесом, який включає 
також історію та все 
створіння. Святий 
Павло приходить 
до ствердження: 
«Бо створіння очікує 
нетерпляче виявлення 
синів Божих» (Рм 8,19). 
Саме в цій перспективі 
хочу поділитися з вами 
кількома пропозиціями 
для роздумів, які 

супроводитимуть наш 
шлях навернення під час 
цієї Чотиридесятниці.

1. Відкуплення 
створіння
В і д з н а ч е н н я 
Пасхального Тридення 
Христових страстей, 
смерті та воскресіння, 
що є вершиною 
літургійного року, 
щоразу запрошує 
нас пережити шлях 
п р и г о т у в а н н я , 
усвідомлюючи, що 
наше уподібнення до 
Христа (пор Рм 8,29) 
– це неоціненний дар 
Божого милосердя.

Якщо людина живе як 
Божа дитина, якщо 

живе як відкуплена 
особа, що піддається 
проводові Святого 
Духа (пор Рм 8,14) 
та вміє розпізнавати 
та впроваджувати в 
життя Божий закон, 
починаючи від того 
закону, що вписаний в її 
серці та в природі, вона 
чинить добро також і 
створінню, співдіючи в 
його відкупленні. Ось 
чому створіння, як каже 
святий Павло, має 
нестримне бажання, 
щоб об’явлись Божі 
діти, тобто, ті, які 
втішаються благодаттю 
Ісусового пасхального 

(Продовження на ст. 38)



таїнства, повноцінно 
живуть його плодами, 
призначеними осягнути 
своє повне звершення 
у відкупленні самого ж 
людського тіла. Коли 
Христова милосердна 
любов перетворює 
життя святих, – духа, 
душу й тіло, – вони 
прославляють Бога та 
молитвою, спогляданням 
і мистецтвом залучають 
до цього також 
створіння, як це 
чудово виявляє «Пісня 
брата сонця» святого 
Франциска з Ассізі 
(пор. ен. Laudato si’, 
87). Але в цьому світі 
гармонії, породженій 
відкупленням, завжди 
загрожує негативна 
сила гріха та смерті.

2. Нищівна сила 
гріха
У дійсності, коли ми 
не живемо як Божі 
діти, то часто руйнівно 
поводимося щодо 
ближнього та інших 
створінь, як також 
щодо себе самих, 
вважаючи, більш-менш 
усвідомлено, що можемо 
в и к о р и с т о в у в а т и 
їх згідно з власним 
уподобанням. Тоді бере 
верх непоміркованість, 
ведучи до життєвого 
стилю, який порушує 
межі, що вимагає 
шанувати наш 

людський стан й 
природа, йдучи за тими 
неконтрольованими 
прагненнями, які Книга 
Мудрості приписує 
безбожникам, тобто, 
тим, для кого Бог не 
є орієнтиром у їхніх 
вчинках, ані надією 
на майбутнє (пор. 2,1-
11). Якщо ми постійно 
не орієнтуємось до 
Пасхи, до горизонту 
Воскресіння, то, 
очевидно, що нас 
опановує логіка всього 
й негайно, логіка мати 
завжди дедалі більше.

Причиною кожного 
зла, як знаємо, є гріх, 
який від самої своєї 
появи серед людей 
перервав спільність з 
Богом, з іншими та зі 
створінням, з яким ми 
пов’язані, насамперед, 
через наше тіло. Цей 
розрив сопричастя з 
Богом також порушив 
гармонійні стосунки 
людей з довкіллям, в 
якому вони покликані 
жити, так що сад 
перетворився в пустелю 
(пор. Бт 3,17-18). 
Йдеться про той гріх, 
який спонукає людину 
вважати себе богом 
створіння, почуватися 
його абсолютним 
володарем та 
використовувати його 
не з метою, задуманою 

Творцем, але задля 
власних інтересів на 
шкоду створінню та 
ближнім.

Коли відкидається Божий 
закон, закон любові, 
то утверджується 
закон сильнішого 
над слабшим. Гріх, 
що оселився в серці 
людини (пор. Мк 7,20-
23) та проявляється як 
жадібність, прагнення 
надмірного добробуту, 
н е з а ц і к а в л е н і с т ь 
добром іншого, а часто 
й власним, веде до 
визискування створіння, 
людей і довкілля, 
відповідно до тієї 
ненаситної жадібності, 
яка вважає кожне 
прагнення правом і 
рано чи пізно знищить 
навіть і того, хто нею 
опанований.

3. Цілюща сила 
покаяння та 
прощення
Ось чому створіння 
відчуває нагальну 
потребу того, щоб 
об’явилися Божі діти, 
ті, які стали «новим 
створінням»: «Тому, 
коли хтось у Христі, той 
– нове створіння. Старе 
минуло, настало нове» 
(2 Кор 5,17). Насправді, 
з їхнім об’явлення 
також і саме створіння 
може «чинити пасху»: 

відкритися на нове небо 
й нову землю (пор. 
Одкр 21,1). Тож шлях 
до Пасхи кличе нас 
саме до відновлення 
нашого християнського 
обличчя та серця через 
покаяння, навернення 
та прощення, щоб 
змогти пережити всю 
повноту багатства 
благодаті пасхального 
таїнства.

Ця «нетерпеливість», 
оте очікування 
створіння сповниться, 
коли об’являться Божі 
діти, тобто, тоді, коли 
християни та всі люди 
рішуче візьмуть на 
себе цей «біль пологів», 
яким є навернення. Все 
створіння покликане 
разом з нами вийти 
«з рабства тління до 
свободи слави дітей 
Божих» (Рм 8,21). 
Чотиридесятниця є 
таїнственним знаком 
цього навернення. 
Вона закликає християн 
якомога інтенсивніше 
та конкретніше 
втілювати пасхальне 
таїнство в своєму 
особистому, родинному 
та суспільному житті, 
зокрема, через піст, 
молитву й милостиню.
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Постити, тобто, 
навчитися змінювати 
наше ставлення до 
інших і до створення: 
від спокуси «пожерти» 
все, щоб нагодувати 
свою ненаситність, до 
здатності страждати 
задля любові, що 
може наповнити 
порожнечу нашого 
серця. Молитися, 
щоб вміти зректися 
і д о л о п о к л о н с т в а 
та самодостатності 
нашого “я” та визнати 
себе потребуючими 
Господа та Його 
милосердя. Давати 
милостиню, щоб 
вирватися з безглуздя 
жити й нагромаджувати 

для себе самих в ілюзії 
забезпечити собі 
майбутнє, яке нам не 
належить. Щоби, таким 
чином, віднайти радість 
задуму, вкладеного 
Богом у створіння та 
в наше серце, яким є 
любити Його, наших 
ближніх та ввесь світ, 
знаходячи в цій любові 
справжнє щастя.

Дорогі брати й сестри, 
« ч о т ир и д е с я т н и ц я » 
Божого Сина полягала 
в тому, щоб увійти в 
пустелю створіння, аби 
воно знову стало садом 
сопричастя з Богом, як 
було до первородного 
гріха (пор Mк 1,12-

13; Іс 51,3). Нехай же 
наша Чотиридесятниця 
стане повторенням того 
самого шляху, щоби 
нести Христову надію 
також створінню, що 
«визволиться з рабства 
тління до свободи слави 
дітей Божих» (Рм 8,21). 
Не допустімо, щоб 
цей сприятливий час 
проминув надаремно! 
Просімо в Бога 
допомоги здійснити 
шлях справжнього 
навернення. Залишімо 
егоїзм, погляд, 
зосереджений на собі 
самих, та повернімося 
до Ісусової Пасхи; 
ставаймо ближніми 
для братів і сестер, 

які переживають 
труднощі, поділяючи 
з ними наші 
матеріальні та 
духовні блага. Таким 
чином, приймаючи 
в реальність нашого 
життя Христову 
перемогу над гріхом 
і смертю, спрямуємо 
Його перемінюючу 
силу також і на 
створіння.

h t t p s : / / w w w .
vaticannews.va/uk/
pope/news/2019 -
02/poslannya-papy-
francyska-na-velykyj-
pist-2019.html
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