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Visit of His Beatitude Patriarch Sviatoslav to St. Mary’s, Niagara Falls, Canada 

Зверху: Моління. 1570-ті рр., с. Наконечне, Львівська область.  -  Внизу: Священичі Реколєкції. 
Clergy Retreat in Mt. Alvernia conducted by Fr. Ihor Boyko, rector from the Seminary in Lviv, Ukraine. 

ß From the  à 
wedding of  

Gregory R. & 
Ashley L. 

McQuiggen 
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ÖÅÐÊÎÂÍÈÉ Â²ÑÍÈÊ 
 

LITURGICAL SCHEDULE 
 
 

4:30 PM +Orysia Pereyma (Vera Marc) 
 

March 5:    1 Sunday of Lent 
12:00 PМ For Parishioners – За Парохіян 
Monday, March 6 Березня, Понеділок 

No Liturgy 
 

Tuesday, March 7 Березня, Вівторок 
9:00 AM +Norma H. DuBois (Ruth Rusin) 
 

Wednesday, March 8 Березня, Середа 
12:00 PM L. of Presanctified Gifts 

 

Thursday, March 9 Березня, Четвер 
8:00 AM +Katherine Chort (Mary Ann) 
 

Friday, March 10 Березня, П’ятниця 
5:00 PM L. of Presanctified Gifts & Sorokousty 
 

Saturday, March 11 Березня, Субота 
9:00 AM +Пилип Процик (38 річниця) 

All Souls Saturday & Panachyda 
4:30 PM For Parishioners – За Парохіян 
 

March 12:    2 Sunday of Lent 
12:00 PМ +Ivan Harasymchuk (son) 
 

Присяга Жінок/Мужів Довіря було в суботу по 
Св. Літургії. Swearing of our Trustees  - 

Saturday, after 4:30 Liturgy 
 
 

 
 

Eternal Light burns for the intention of 
All Parishioners  

 
 

Вічне Світло в честь П.Д.М.  
горить за +Пилипа і Марії Процик 

 

Our Easter Dinner - week after Easter, 
April 23, 2017. Baked Goods, as usual, 

would be greatly appreciated. 
 

 

Saint Nicholas Church 
Церква Св. Миколая 
(Під Опікою П.Д.М.) 

 

ПОР’ЯДОК СВ. ЛІТУРГІЙ 
 

5 Березня: 1 Неділя Посту 
10:00 AM  +Лев Оринавка (Деканальний хор) 

+Leo Orynawka (Deanery Choir) 
 

12 Березня: 2 Неділя Посту 
10:00 AM  +Осип і Ґертруда Залеські 

(М. Л. Стасюки) 
 

Молитва 
за прославу 

Слуги Божого 
Патріярха 

Йосифа Сліпого 
 

Прийми Господи, 
молитви наші за Свя-
тої пам’яті Патріярха 
Йосифа, якого Ти 
нам у своїй доброті 
був післав... Доніс він свій важкий 
хрест до Твого Пристолу, Господи, 
Хрест сострадання із народом своїм, 
хрест сострадання із церквою, яку 
без милосердя ділили і присудили 
на смерть.  

Поможи нам, Господи, працювати 
для збереження нашої рідної церк-
ви, для якої все життя невтомно тру-
дився Патріярх Йосиф, та якої права 
так відважно і віддано обороняв. 

 
 

================================================================= 

 
================================================================= 

 

Proud to Support 
St. Nicholas Ukrainian Catholic Church 

 

 
 

Buszka Funeral Home 
Director Peter D. Stachowski 

 

2005 Clinton Street at S. Ogden, Buffalo  New York  14206 
 

(716) 825-7777    www.buszkafuneralhome.com 
 

================================================================== 

Сердечна подяка усім спонзорам! 

 DNIPRO                  ДНІПРО 
Ukrainian Cultural Center 

562 Genesee St. Buffalo, NY 14204 856-4476 
www.UkrainiansOfBuffalo.com 

 
Kitchen open Friday 5-9 pm 

Live Music first Friday every month 
Book your private party now 

 

================================================================= 

Ad in the bulletin 
If you want to advertise 

Your business in the bulletin 
Business card - $100 for a year. 

 

Бізнесова карточка 
$100.00 дол. – 52 рази до року. 

 

================================================================= 
 

 
 

================================================================== 

Thanks are extended to all Sponsors! 

http://www.ukrainiansofbuffalo.com/
http://www.buszkafuneralhome.com/


 
 

Become a member of Ukrainian FCU and save 
money with lower rates on loans, make money with 
higher interest on your savings, and save time with 

our convenient online services! 
 

PERSONAL & BUSINESS FINANCIAL SERVICES 
SAVINGS & CHECKING ACCOUNTS | SHARE 

CERTIFICATES | MONEY MARKET | IRA | LOANS | 
MORTGAGES |VISA CREDIT & DEBIT CARDS | 

MONEYGRAM | INTERNATIONAL AND DOMESTIC WIRE 
TRANSFERS | ONLINE SERVICES | 

|NOTARY PUBLIC | TRANSLATIONS |SCHOLARSHIPS| 
 

ПЕРСОНАЛЬНІ ТА БІЗНЕСОВІ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ 
ОЩАДНІ ТА ЧЕКОВІ РАХУНКИ | СЕРТИФІКАТИ | M.M | 

ПЕНСІЙНІ РАХУНКИ | ПОЗИКИ | КРЕДИТИ НА 
НЕРУХОМІСТЬ | ПЛАТІЖНІ КАРТКИ VISA | MONEY-

GRAM | ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ | ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ 
|ПОСЛУГИ НОТАРІУСА| ПЕРЕКЛАДИ|СТИПЕНДІЇ| 

 

Buffalo Branch 
Ukrainian Home Dnipro 

562 Genesee Street 
Buffalo  NY  14204 

(716) 847-6655 
www.rufcu.org 

Amherst Branch 
Ellicott Creek Plaza 

2882 Niagara Falls Blvd 
Amherst  NY  14228 

(716) 799-8385 
www.rufcu.org 

Business Hours 
Closed Wednesdays, 
Зачинені по середах 

Mon., Tuesday, Thursday 
 | 9:30 am - 5 pm |  

Пон., вівторок, четвер 
Friday / П'ятниця 
| 9:30 am - 7 pm |  
Saturday / Субота  

| 9 am - 1 pm |  

Business Hours 
Closed Mondays, 

Зачинені по понеділках 
Tuesday - Thursday  

| 9:30 am - 5 pm | 
З вівторка по четвер 

Friday / П'ятниця  
| 9:30 am - 6 pm |  
Saturday / Субота  

| 9 am - 1 pm |  
Membership subject to eligibility.  Federally insured by NCUA. 

 

Щоб довідатися більше інформацій про це що 
дієтьая в громаді, Просимо відвідати веб-сторінку. 

 

http://www.ukrainiansofbuffalo.com 
 

Is the the web-page to find More information and 
events In our Ukrainian Community. 

 
 

Аre you listening to "Good Samaritan" 
Ukr. Radio Program оn WJJL 1440 AM 
Every Sunday at 2:00 PM?  

Thank you for your donations! 
We welcome your comments. 

 

* * * 
Чи ви слухаєте нашу радіо передачу 
«Милосердний Самар'янин» 

Неділя, 2 год. на WJJL 1440 AM? 
Сердечно дякуємо за пожертви! 

 

Please include our Church 
in your charitable donations! 

* * * 
Просимо підтрумувати Рідну Церкву 

талантами, часом і пожертвами.  
 

Cell Phones - Мобільні Телєфони: 
 

Please turn off or silence your cell phone 
before entering the church. Thank you! 

* * * 
Просимо вилучувати ваші мобільні 

телєфони підчас Святої Літургії. 
  
 

DONATIONS TO ST. NICHOLAS 
 

Endowment 
IMO of Gertrud Diakun 

Andrew Diakun - $500.00 
Chien Jo Yeh - $100.00 

Bohdan & Christina Bejger - $100.00 
Walentina Matuch - $100.00 

Ukrainian Federal Credit Union Family - $100.00 
William & Anastasia Marc - $50.00 

Emil & Vera Marc - $50.00 
Joseph Pastuch - $50.00 

William & Irene Burda - $30.00 
Ihor & Christine Moroz - $30.00 

John & Elizabeth Palinkas - $30.00 
Halyna Pryshlak - $30.00 

Marian & Martha Stasiuk - $30.00 
Zoriana Bunche - $25.00 

Zenon, Jaroslawa, Diana Derhak - $25.00 
E. Thomas Eggert II & Elaine - $25.00 

Elaine Nowadly - $25.00 
Anna Poliszczuk - $25.00 

Bill & Ann Serediuk - $25.00 
Julia Blendonohy - $25.00 

Anna Hanicki - $20.00 
Roman & Paula Konotopskyj - $20.00 

Chrystyna Brown - $20.00 
Walter Jagodzinski - $20.00 

Anna Melnyk - $20.00 
 

Thank you for Your donation! 
Сердечна подяка за Ваші пожертви. 

 
Ukrainian Easter Eggs 

Learn how to decorate beautiful, traditional 
Ukrainian Easter Eggs, using wax batik method. 
Classes will take place at St. John  the Baptist 
Church hall, 3275 Elmwood Ave., NY 14217, on 
Saturdays, March 18, and 25 from 9 to 12 p.m. 
Fee is $20.00 per day. For farther informations 
and registration contact: 

Christine: tel. 632-6192, Irene: tel. 631-9096, 
Darka: tel. 894-8135 

Многая Літа! 
Many Happy Years! 

 

Birthday wishes for March 
to the following: 

 

Adults 
 

Eva Kowtalo 2, 
Zoriana Bunch 3, 

Anna Melnyk 5, 
Judie Hawryluk 9, 
Irena Stazkiw 12, 

Roman Marusiak 13, 
Joanne Palko 14, 

Michelle Michalow 14, 
Joseph Chojnacki 15, 

Mykola Dobrykewych 17, Halyna Papisz 18, 
Marilyn Glascott 22, Iryna Melenchuk 22, 

Mykola Paslawskyj 28, Lyubmyra Kiyashchuk 29. 
 

Children 
 

Daniel Gurbacki 16, Emiliya Gurbacki 20. 
 
SITCH DINNER MEETING 

Sunday March 19, 2017 
At Joseph Hriczko Post, 29 Clemo St., Buffalo, NY 
After 12:00pm Liturgy For the reposed and living 

members of our organization at 
St. Nicholas Ukrainian Catholic Church 

Fillmore & Oneida Sts., Buffalo, NY 
COCKTAILS at 1:00PM 

DINNER at 1:30PM includes refreshments 
Meeting to be held after dinner. 

Dinner cost is $10.00 for members and 
$15.00 for guests 

Membership dues of $5.00 for the 2017 year must 
be current and may be paid at the door. 

 

For reservations call: 
Maria Malaniak – 668-5105 

 

Reservation deadline is March 12, 2017 
Reservations are a must and liable. Thank you 

http://www.rufcu.org/
http://www.rufcu.org/
http://www.ukrainiansofbuffalo.com/


Короткий Історичний Календар 
 

Березень 
 

5., 1950. Помер Роман Шухевич - Тарас 
Чупринка (30. VI. 1907 - 5. III. 1950) 

Головнокомандувач Української 
Повстанської Армії. 

 
Петро Дужий, ідеолог ОУН, писав про Шухе-
вича: «Боротьба за волю українського наро-
ду, за його суверенне державне існування і 
розквіт стала змістом життя Романа Шухе-
вича — людини виняткового гарту»  

 
=============================================================================== 

 

 

9., 1814 Народився а 10., 1861 помер 
Тарас Григорович Шевченко 

 

український поет, 
письменник 
(драматург, прозаїк), 
художник (живописець, 
гравер), громадський 
та політичний діяч. 
Національний герой і 
символ України. 

 
Світлина з 1860 року, рік до смерти  

І золотої й дорогої  
Мені, щоб знали ни, ве жаль  
Моєї долі молодої:  
А іноді така печаль  
Оступить душу, аж заплачу.  
А ще до того, як побачу  
Малого хлопчика в селі.  
Мов одірвалось од гіллі,  
Одно-однісіньке під тином  
Сидить собі в старій ряднині.  
Мені здається, що се я,  
Що це ж та молодість моя.  
Мені здається, що ніколи  
Воно не бачитиме волі,  
Святої воленьки. Що так  
Даремне, марне пролетять  
Його найкращії літа,  
Що він не знатиме, де дітись  
На сім широкім вольнім світі,  
І піде в найми, і колись,  
Щоб він не плакав, не журивсь,  
Щоб він де-небудь прихиливсь,  
То оддадуть у москалі.  

[Перша половина 1849, Косарал] 
 

You did not play me false, O Fate, 
You were a brother, closest friend 
To this poor wretch. You took my hand 
When I was still a little tot 
And walked me to the deacon's school 
To gather knowledge from the sot. 
"My boy, just study hard," you said,  
And you'll be somebody in time!" 
I listened, studied, forged ahead, 
Got educated. But you lied. 
What am I now? But never mind! 
We've walked the straight path, you and I, 
We have not cheated, compromised 
Or lived the very slightest lie. 
So let's march on, dear fate of mine! 
My humble, truthful, faithful friend! 
Keep marching on: there glory lies; 
March forward - that's my testament.  

[Nizhny Novgorod, February 9th, 1858.] 

   
================================================================= 

Glory be to Jesus Christ! Glory for ever! 
 

Слава Ісусу Христу! Слава на Віки! 
 

• KITCHEN is now open. Thank you!  
• Thank you for your patronage. 

Thanks are extended to all volunteers! 
 

• Coffee Hour - Usually Every Sunday after Liturgy 
in Church Hall, so please join us downstars. Thank 
you! 

 

Until we meet next Sunday… 
=============================================================================== 

 

TOP’S GIFT CARDS: 
 

Please help 
us raise money 
for our Church by 
purchasing Top’s 
Gift Cards from us. If you buy in Tops anyway, 
why not help. You do not lose or gain anything 
by doing this, but our Church will benefit greatly. 
We receive back 5% of your spending. To take 
advantage of this program, see Mary Bodnar or 
call 655-3810, or call the rectory. Thank you and 
God Bless! 

Please note: You can purchase gasoline 
with this card at Tops Gasoline Station. 

* * * 
У нас успішно продаються Карточки з крам-

ниці "Топс". Купуючи їх ви помагаєте церкві. 
Для Вас не робить різниці чи ви платили 
грішми чи карточкою, але церква дістане від 
„Топс” 5%. На $1,000 церква одержить $50. Що 
б закупити слід звертатися до п. Марії Боднар, 
або до канцелярії. Дякуємо!  

CHURCH BULLETIN is published weekly. 
Deadline for information is Friday Evening. 

 

ÖÅÐÊÎÂÍÈÉ Â²ÑÍÈÊ видається тижнево. 
Інформації подавати до П’ятниці вечора. 

 

SAINT NICHOLAS UKRAINIAN 
CATHOLIC CHURCH 

 

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÊÀÒÎËÈÖÜÊÀ 
ÖÅÐÊÂÀ ÑÂßÒÎÃÎ ÌÈÊÎËÀß 

 

(Ï²Ä ÎÏ²ÊÎÞ ÏÐÅ×ÈÑÒÎ¯ 
Ä²ÂÈ ÌÀÐ²¯ ÎÄ²Ã²ÒÐ²¯) 

 

 
 

Parish E-Mail:  stnbuffalo@gmail.com 
 

Web Page:  http://www.stnbuffalo.com 
 

Dioc. Web:  http://www.stamforddio.org 
 

308 Fillmore Avenue, Buffalo, N. Y. 14206 
Rectory: (716) 852-7566  

Fax: 855-1319 ~ Kitchen: 852-1908 
  

Confession: Before Liturgies 
 Сповідь: Перед Св. Літургіями 
 Baptism:  By appointment 
 Хрещення: За домовленням  
 Marriage: Contact 6 months in advance 
 Вінчання: Голоситися 6 місяців скорше 
 

Religion classes – Релігійна Програма 
Saturday - Субота  

Ministry to the sick – Опіка над хворима 
Family members should call the Rectory 
Родина повинна повідомити священика 

 

IN EMERGENCY CALL ANY TIME 
В разі потреби завжди можна закликати 

 

 

V. Rev. Marijan Procyk, pastor 
 

Rev. Robert Moreno, visiting priest 
 

Please call if you are hospitalized, 
homebound and need a priest. 

Ïðîñèìî çàêëèêàòè ÿêùî âè ó ë³÷íèö³ 
àáo ïðèêîâàíi äî ëiæêà! 

 

http://stnbuffalo.com/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9F%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9F%D0%90
mailto:stnbuffalo@gmail.com
http://stnbuffallo.com/
http://www.stamforddio.org/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9


The Ukrainian National Women's League of 
America - Branch 49 - is collecting money 
for their Scholarship Fund. We assist 
needy and orphaned Ukrainian students 
get an education. 
Please make your checks out to UNWLA 
Scholarship Program. For more 
information contact :  

Zoriana Bunche - 668-9504 
Oksana Saldyt - 832-9331 

 

 

Союз  
Українок  
Америки 

 

Стипендійна акція 49го 
Відділу СУА в Баффало  

повідомляє, що з першого лютого 2017 
р. розпочинається збірка на 
Стипендійний Фонд СУА, 
для незаможної молоді в Україні… 
Допомога є дуже потрібна. 
Чеки просимо виписувати на 
Ukrainian National Women’s League. 
Минулорічні звіти є у референток СУА 
За інформаціями слід звертатися до: 
Зоряна Бунч - 668-9504 

Оксана Салдит - 832-9331 
Стипендійна Акція  
49го Відділу СУА 

=============================================================================== 
 

2017 LUC dues of $7.00  
are now payable to  

Ihor Pereyma.  
Dues can be sent to  

38 Lester St. Buffalo, NY 14210. 
=============================================================================== 

Неділя Православ’я 
Починаючи з IX століття, перша неділя Ве-

ликого посту називається Неділею Право-
слав’я. Сьомий Вселенський Собор, що від-
бувся у Нікеї 787 року, ствердив вчення про 
шанування святих ікон і молитовне покло-
ніння їм. У постанові святих отців гово-
риться, що честь, яку віддаємо святим іко-
нам, стосується не дошки, а зображеного на 
ній святого лику, що молитовне поклоніння 
належить першообразу, тобто, покланяю-
чись святій іконі, ми покланяємося тому не-
бесному покровителю і молитвенику, який 
зображений на ній. Вчення про святі ікони 
було завершенням формулювання право-
славних вірувань, заснованих на Божест-
венному Одкровенні, на вченні апостолів, на 
переданні святих отців.  

Хто ж перший почав зображати Господа, 
Божу Матір, святих угодників, котрих ми ба-
чимо в святих храмах, маємо вдома? Перші 
зображення не були результатом рук люд-
ських. Сам Господь Ісус Христос залишив 
відбиток свого пречистого лика на обрусі, 
полотні і послав це зображення Едеському 
князеві Авгарію, щоб зцілити його від хво-
роби. 

Невидимий і незбагнений Дух Святий, 
прийнявши образ голуба, в цьому образі 
свідчив слово Бога Отця, що в Йордані 
хрестився Бог Син. Він же прийняв образ 
видимих вогненних язиків, зійшов у цьому 
вигляді на святих апостолів у день П’ятде-
сятниці, давши їм владу проповідувати, 
відпускати і в’язати гріхи людські. 

Першим із людей, хто дав нам приклад 
зображення на іконі, був святий євангеліст 
Лука. Він написав образ Богоматері, про 
котрий Пречиста сказала: “З цим образом 
перебуватиме благодать Моя і сила”. 

From "Good Samaritan" Ukr. Radio pr. (S.A.S.) 
As we complete our first week of Great Fast, I hope 

that many of us realize the solemn and sacred devotion 
we give to this time of our Lenten Journey. It is much 
more than Fish Fries on Fridays as many restaurants 
would have us believe, and it goes much deeper than 
whatever we choose to sacrifice or ‘give up’ for Lent.  
This journey through Lent can be a deeply sacred and 
spiritually moving experience... It can lead all of us 
down a path where we only look forward because 
Jesus is guiding us every step of the way.  It is my 
prayer that while each of us is healing in one way or 
another during this time of Great Fast, that we let go of 
our hardships and anything that separates us from the 
love of Jesus, and rediscover just how precious we are 
to Christ and how much He desires to carry the cross 
with each of us.  I am always reminded of the child who 
once asked Jesus, "How much do you love me, Lord?" 
Jesus responded, "This much"... and He stretched out 
His arms on the cross.  The joy of Easter morning is 
that much greater when we allow Jesus to share the 
way of the cross with us and then truly experience 
firsthand the unconditional love of Christ. 

Today’s reading on this First Sunday of Great Fast is 
from the Gospel of St. John which tells us quite clearly 
that Jesus is, was and always will be God.  John 
records the miracles that can be possible only through 
the hands of our Lord, and recounts the statements 
that could come from only Jesus, Himself.  Jesus tells 
us who He is in this Gospel.  He is the bread of life, the 
light of the world, the door for the sheep, the good 
shepherd, the resurrection and the life, the way, and 
the true vine.  Jesus is deity and He performed signs 
that indicated such.  Jesus changed water into wine, 
healed a child without going to their bedside, healed a 
man who was lame, multiplied bread and fish to feed 
thousands, walked on water, caused the blind to see, 
and raised Lazarus from the dead.  These miracles 
show that Jesus is God.  He has the power of the 
elements at His fingertips.  The Creator, walking among 
His creation, helping His creation and sadly, so many 
rejected Him then, and even now.  We see in today's 
scripture that Jesus has begun calling His disciples.  In 
the previous verses, He called Andrew and Peter… ‘To 
follow Him’.  The next day, Jesus continues His search 
for men that would become His core group, the ones 

that would be able to carry on His ministry after He was 
gone.  We see that Jesus is in the region of Galilee 
when He encounters Phillip. 

St. John also tells us about the ‘call of the disciple’ 
Nathanael. When Phillip told Nathanael of Christ, and 
said ‘Come and See’; Nathanael responded much like 
many of us do today?  "Can any good thing come out 
of Nazareth?"  At first, he was not willing to see.  Now 
this can be understood in a historical sense in that 
Nazareth was a city of no account and unimportant.  
How can anything good come out of Nazareth?  But the 
spiritual meaning of the text is that Nathanael asks, 
‘Can anything good come out of my Nazareth, out of 
my Heart?  Can I be changed?  Can I be made whole?’  
This is the question that Nathanael asks for each of us 
today, because we inevitably ask it of ourselves.  Will 
anything good come out of my life, out of my hopes and 
dreams?  And the Lord says… ‘Come and See’.  As 
Nathanael approaches Christ, Jesus says to 
Nathanael: “Before Phillip called thee, when thou were 
sitting under a fig tree, I saw thee.”  Well, Nathanael, 
overwhelmed by this revelation, declares: “Rabbi, thou 
art the Son of God”.  To Nathanael's credit, it does not 
take very long for him to realize who Christ is.  His 
exclamation is brief, but tells all.  He calls Jesus 
"rabbi," meaning "great teacher."  He then professes 
Christ as his redeemer.  He is both the "Son of God" 
and "King of Israel."  This is Nathanael’s overwhelming 
response to the wonders of Jesus. 

Jesus was pleased that Nathanael had believed so 
easily.  He promises them "greater things than 
these”.  Nathanael did not realize the journey that he 
was about to begin.  He did not know that he would see 
Jesus preach great messages, show unconditional 
love and compassion to the poor, heal the sick, and 
raise the dead.  Jesus implies that Nathanael will see 
even greater things then these powers of long distant 
sight; he shall also see heaven open and the angels of 
God ascending and descending upon the Son of man.  
“Thou shall see greater things than these.”  We must 
always be prepared for new grace and new vision; for 
the life of a disciple, if it is authentic and clear, will rise 
from a dim light into a much greater light.  And after 
meeting Christ, Nathanael and the other disciples 
probably wondered how they could possibly witness 
and even be a part of something as extraordinary as 



Christ's earthly ministry.  Today, we too, should 
wonder how a great and mighty God could make use of 
us.  We are all unworthy of God's blessings and 
benefits, and yet the world around us is full of 
discipleship, and amazing encounters between 
ourselves and the Divine.   

Paramount Pictures released a film in 1992 entitled 
“Leap of Faith”, starring Steve Martin as the Reverend 
Jonas Nightingale, an “evangelist” who is far more a 
con man than a man of God. When one of the trucks in 
his caravan breaks down in Rustwater, Kansas, he 
makes the choice to turn lemons into lemonade by 
holding his revival there, instead.  Like any good con 
man, he finds the greatest need in town and exploits it. 
Rustwater is in a five-year drought and if it doesn’t rain 
this weekend, the last of their crops will be ruined. On 
the first day of the revival, before the meeting, Jonas 
walks around town inviting everyone, promising 
miracles and wonders. As the movie continues, it is not 
the people of Rustwater that are revived, but rather 
Jonas, who begins to see miracles happening 
throughout the town that he knows are not a result of 
his con business.  By the end of the movie, the sick are 
healed and the lame are walking. Everyone sees the 
signs and wonders and they praise God.  But these 
healings are not the real miracles.  As Jonas leaves the 
revival tent for the last time, he is met with the vision of 
a tent city on the revival grounds. People are camping, 
and sharing food. In their poverty, they share the 
abundance of God.  A community founded in Christ 
rises out of the ashes of Jonas’ deception. This is the 
miracle.  As Jonas hitchhikes, out of town leaving his 
old life behind, it suddenly begins to rain. The people 
of Rustwater declare it a miracle, the rain was heaven 
sent.  But this is not the miracle either. The miracle is 
the redemption of a man in Jesus Christ. The miracle is 
in the relationship God initiates with creation and 
humanity. The miracle is Jonas’ response to the 
wonders of God.  Jonas Nightingale comes to town as 
a “scribe” demanding every last coin from everybody 
in Rustwater, Kansas.  He leaves Rustwater seeing the 
wonders of the Lord at work in the fellowship of God’s 
people.  As the movie, “Leap of Faith” comes to an end, 
there are no more victims, only those who have 
experienced and responded to the grace of God in their 
lives. 

Discipleship is how we respond to this grace of God.  
Discipleship extends beyond our relationship with 
material needs to our relationship with Jesus, His 
Word, and one another.  As the children of God and the 
body of Christ, our vocation, our call is to give our time, 
talent and treasure in the service of God and to the 
people of God. We are to give in humility. Discipleship 
is never easy, it is a personal choice of the heart to lead 
a life that is pleasing to God, and sometimes it even 
requires us to lead the way for others.  Nathanael knew 
Phillip and he trusted him when he said that Christ was 
someone worth following, someone that he should 
‘Come and See’.  Phillip had already chosen to follow 
Christ, and he was already leading the way for 
Nathanael and encouraging him to make his own 
personal choice which would change his life forever.  
Why are you and I here today?  We are here because 
someone once said to us, what Phillip spoke to 
Nathanael - "Come and See."  Perhaps when you were 
only a tiny infant, your parents brought you to the 
Church for baptism and in that way acted out the 
meaning of those words.  Perhaps you became a 
member of our faith, because a friend or neighbor 
invited you to "come and see".  This invitation is a life-
long process. God is still working miracles in our lives 
every day.  God is still answering prayers and using us 
in many new and wonderful ways - ways that even we 
may never know!  Deep in the heart of Phillip and 
Nathaniel, something authentic, clear, and expanding 
was received.  They heard the calling of Christ, and 
were willing to receive their invitation to 
discipleship.  It was the psalmist who best wrote: "As 
a heart longs for flowing streams, so longs my soul for 
you, my Lord" (Psalms 41:1).  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No7: Recognize anyone?   From
 the archives. З архівів. 

 

From
 Last Bulletin: (Photo No. 6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Запрошує на концерт 
присвячений 

легендарному поету, 
художнику та борця 
за волю Україського 

народу 

 

 

 
 

в Неділю, 12 Березня 
2017 року о 1-й годині 

В залі церкви 
Св. Івана Хрестителя 
3275 Elmwood Avenue, 

Kenmore 
12:00 - 1:00 

Батьки "Рідної Школи"  
матимуть для гостей 

канапки, каву та солодке 

 
 
 



Тринадцять феноменів міграції 
українців на думку Глави УГКЦ 

 

Блаженніший Святослав в ефірі проекту 
«Живого ТБ» «Відкрита Церква» розповів про 
особливості міграції українців. Пропонуємо 
тринадцять цитат, на наш погляд, найбільш 
влучних, висловлених Предстоятелем Церк-
ви в ефірі програми 3 березня. 

 

·  Еміграція – невід’ємна складова частина 
сучасної глобальної культури. Теперішній 
світ – дуже динамічний: кордони падають, 
існують сучасні засоби комунікації та зв’язку, 
швидко переміщаються не тільки ідеї, 
винаходи, банківські перерахунки, а й люди. 

·  Хвилі еміграції, які «виносили» наших 
українців, спричинили те, що УГКЦ стала 
глобальною. Ще наприкінці XIX століття, 
коли наші діди і прадіди виїжджали до 
Північної і Південної Америки, то вони разом 
із собою «винесли» нашу Церкву по всьому 
світі. 

·  За нашими людьми пішла й Церква: наші 
священики поїхали туди, де є наші люди, аби 
бути з ними. Тому Церква має свої структури 
на всіх континентах світу. Ті люди, які живуть 
на поселеннях і які вже є нащадками наших 
емігрантів, є великою силою і великим 
благословенням для нашої Церкви і народу. 

· Заробітчани перетворюються на емі-
грантів, коли вирішують залишитися в країні 
свого нового перебування. Часто до них з 
України приїздять їхні діти і тоді об’єднується 
сім’я. Таким чином розпочинається нове 
життя в новій країні. 

·  Серед людей, які закордоном гуртуються 
довкола наших парафій, я не бачив зрадників 
України. Ці люди – чесні й працьовиті, цвіт 
нашого народу; вони справді представляють 
обличчя нашої країни в дуже гідний спосіб. 

·  Доля заробітчан – тяжка і непроста, часом 
драматична. Наші парафії закордоном пе-
ретворюються на центри опіки й допомоги 
нашим людям, які шукають себе в чужій 
країні. 

·  Завжди рідною буде та земля, на якій ти 
народився. 

·  Наші люди закордоном, які пройшли шлях 
свого становлення, можуть бути опорою для 
вільної незалежної України. А вільна 
незалежна Україна повинна цінувати цих 
людей, які живуть сьогодні у всьому світі і 
палко люблять свою державу. 

·  Перші хвилі еміграції наприкінці XIX сто-
ліття перед Першою світовою війною, після 
Першої світової війни, були, зокрема, еконо-
мічними. Тобто люди виїжджали з України, 
яка на той час не давала можливості вижити. 

·  Після Другої світової війни була хвиля 
т.зв. політичної еміграції. Люди були змушені 
покинути свою землю через нову тоталітарну 
систему, що панувала… Ці люди не хотіли 
виїжджати та були викинуті зі своєї землі. 

·  Новітня еміграція після падіння Радян-
ського союзу -  заробітчанська. Люди їхали 
на роботу, та ніхто з них не ставив за мету 
покинути Україну. 

· Церква зіштовхнулася з таким феноме-
ном: над заробітчанами, що повертаються 
додому, потрібна опіка і допомога, аби вони 
могли реінтегруватися в суспільство, в яке 
прагнуть повернутися. 

·  Українська Церква, українська громада, 
українська школа – осердя збереження 
тотожності українців закордоном. 

Департамент інформації УГКЦ 
 

http://news.ugcc.ua/articles/trinadtsyat_f
enomenіv_mіgratsіi_ukraintsіv_na_dumk
u_glavi_ugkts_78853.html 

Отець Олег Федоренко, відомий проповід-
ник із Згромадження отців салезіан св. Івана 
Боско, у програмі "Відкрита Церква. Діалоги" 
на "Живому ТБ" розповів,  

яким є справжній піст. 
 

 
 

-  Під час посту батьки можуть виховувати 
дітей. Скажімо, заохочувати їсти менше 
солодощів. 

-  У пості вірних заохочується до стримання 
від вживання м’яса. Однак хворій особі ніхто 
не може заборонити споживати те, що їй 
призначив їсти дієтолог, лікар. 

-  Не потрібно робити культу з посту. Хтось 
може бути на всіх пісних богослужіннях, але, 
скажімо, за весь піст не зателефонувати 
своїм батькам. Тоді що це за благочестя? 

-  Піст повинен пом’якшити серце на пока-
яння, а не бути олімпійським змаганням – 
стриматися від м’яса. 

-  Піст не робить чудес, а є одним із засобів 
укріплення духу. 

-  Люди в пості можуть ставити перед со-
бою певні завдання. 

-  Піст – найкращий час для того, щоб зро-
бити ревізію і зрозуміти, що ми маємо 
змінити у своєму ставленні до Бога. 

Департамент інформації УГКЦ 

Глава УГКЦ очолить третє палом-
ництво до Тараса на Чернечу гору 

11 березня відбудеться третє паломництво 
до Тарасової гори, що в Каневі. У програмі 
прощі передбачена Архиєрейська Божест-
венна Літургія, яку очолить Блаженніший 
Святослав, Глава УГКЦ, урочиста хода на 
Тарасову гору, церемонія покладання квітів 
до пам’ятника Тарасу Шевченку на його 
могилі та Панахида за упокій його душі та всіх 
полеглих за волю України. 

 

 
 

Крім цього, буде започатковано Всеукра-
їнську акцію «Паростки єднання». Основна 
ідея проекту – деревця, вирощені з жолудів 
вікових  дубів, що ростуть на Тарасовій горі, 
посадити біля пам’ятників Тарасу Шевченку 
по всій Україні. Традиційно буде посаджено 
дерево на Алеї єдності в Каневі, поряд із 
церквою Покрови Пресвятої Богородиці 

Участь у заходах візьмуть представники 
Міністерства культури України, Міністерства 
екології та природних ресурсів України, 
Черкаської ОДА, Канівської міської ради, 
Шевченківського національного заповід-
ника, Канівського природного заповідника, 
громадськість. 

Департамент інформації УГКЦ 

http://news.ugcc.ua/articles/trinadtsyat_fenomen?v_m?grats?i_ukraints?v_na_dumku_glavi_ugkts_78853.html
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