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LITURGICAL SCHEDULE  
 

4:30 PM For Parishioners - За парохіян 
 

Nov. 11: 24 S. aft. Pent.–24 Н. пo ЗСД T7  
12:00 PM. +Pavlina Taran – 40 d. & pan. 

(Family)  
 

Monday, Nov. 12 – Пон., 12 Листопада 
9:00 АM +Paul & Helen Nowadly 

(Elaine) 
 

Tuesday, Nov. 13 – Вів., 13 Листопада 
8:15 АM +Микола Барицький 

(Сім’я Сухоцьких) 
Wed., Nov. 14 – Сер., 14 Листопада 
8:15 АM +Олекса Курляк  

(Анастазія Вішка) 
 

Thu., November 15 – Чет., 15 Листопада 
9:00 АM За здоров’я Дори Горбачивської 

(СУА #49) 
 

Fri., Nov. 16 – П’ятниця, 16 Листопада 
9:00 АM За здоров’я Люби Цьолко 

(родина) 

 

Sat., Nov. 17 – Субота, 17 Листопада 
8:15 AM For Parishioners - За парохіян 
4:30 PM +Mychael Nesteruk  

(Rose Serediuk) 
 

Nov. 18: 25 S. aft. Pent.–25 Н. пo ЗСД T8  
12:00 PM. +Theresa Wawro 

(Husband Henry & daughters)  
 

Eternal Light burns  
For All volunteers of 
Our Church Bazaar 

ДЯКУЄМО – THANK YOU!!! 
 

Вічне Світло в честь П.Д.М. горить 
за +Михайла Іваничко 

Пожертва: мама Уляна 
 

ПОР’ЯДОК СВ. ЛІТУРГІЙ 
 

11 Листоп.: 23 Н. По Зісл. Св. Д. Гл. 6 
10:00 р. +Володимир Ганицький 

4 річниця - (дружина Анна)  
 

18 Листоп.: 24 Н. По Зісл. Св. Д. Гл. 7 

10:00 р. +Митрат Павло Івахів 
(Парохіяни)  

 

2013 Pilgrimage to Ukraine 
 

 
 

His Beatitude our Patriarch Sviatoslav 
has invited the faithful of the Ukrainian 
Catholic Church to make a pilgrimage to 
Kyiv in 2013 to celebrate the 1,025th  An-
niversary of the Baptism of Kyivian-Rus, 
Ukraine! The major celebration will be a 
special Divine Liturgy on Sunday, Au-
gust 18 at the Holy Resurrection Sobor 
in Kyiv. 

* * * 
Блаженніший Патріярх Св’ятослав 

запрошує на прощу до Кеєва на 2013 
рік з нагоди 1025 ліття Хрещення Руси-
України. Головна подія: посвячення 
Собору Воскресіння Христового у не-
ділю 18. Серпня. 

DNIPRO   ДНІПРО 
 

U k r a i n i a n  C u l t u r a l  C e n t e r  
562 Genesee St. Buffalo, NY 14204  856-4476 
www.UkrainiansOfBuffalo.com 
Hall and bar rentals are available. 

See your old friends on Friday night. 
Help rebuild our Ukrainian Home. 
Please Contribute to the 
$100,000 Building Fund. 
Donations are tax deductible. 

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

 
 

4166 Union Road 2321 Millersport Hwy 
(Airport Plaza) (Getzville Plaza) 
Cheektowaga, NY 14225 Amherst, NY 14068 
Tel. 716-630-0131  Fax 716-630-0133 tel. 716-688-1495 

 

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

Melvin J. SLIWINSKI 
FUNERAL HOME 

85 George Urban Boulevard 
Cheektowaga, N. Y. 14225 

5090 Transit Rd, Depew, NY 14043 
-------------------------------- 

(716) 894-1772 
============================================================== 

The Colonial Memorial Chapels, Inc. 
of Ukrainian Heritage, Serving Western N.Y. 
Simon Pasnik & Matthew Pasnik 

3003 South Park Avenue 
Lackawanna, New York 14218 

(716) 824-3007 
 

 

 
 

 
 

 
 

“СВІЙ ДО CВОГО ПО CВОЄ” 
 

SPECIAL RATE 
2.00% APY 2.01% 

FOR  
Traditional and Roth IRA accounts & 

Youth account “Little Nest” 
 

 

Join now and become a member of our  
Ukrainian Credit Union Family! 

 

Free checking! 
Competitive rates on Loans, 

Mortgages, & Visa Credit cards 
CD’s and savings account 

ATM Visa Debit cards 
Direct Deposit and Online Banking 

Domestic & International Wires 
Translations, Notary Public 

 

UHD Federal Credit Union 
562 Genesee St., Buffalo, NY 14204 

(716) 847-6655 (716) 847-6988 
www.uhdfcu.com info@uhdfcu.com 

 

Hours of operations: 
Mon., Tues., Thurs. 10:00am-5:00pm 

Wednesday 10:00am-2:00pm; 
Fri. 10:00-7:00pm 

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

St. Joseph School For Boys Bookstore 
Ronda Doucette: (574) 333-3420 

 

http://www.ukrainiansofbuffalo.com/
http://www.uhdfcu.com/
mailto:info@uhdfcu.com


UPCOMING 
CHURCH 
EVENTS 

 

Просимо звернути 
увагу на дати: 

 

Sunday Coffee Hours: If any one would like 
to volunteer to host a Sunday, please contact 
Elaine, Dora, Emily, Mary (B.) or Anna.  
 

• KITCHEN – is open Fridays 11 AM - 3 PM. 
Thank you for your  patronage. 

 

• Coffee Hour - Usually Every Sunday after 
Liturgy in Church Hall. Please join us! 

 

• We need help in the kitchen. Thank you! 
=============================================================== 

 

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 ad-
vantage 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 
крамниці "Топс". Купуючи їх ви помага-
єте 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! Також можна 
цією карточкою купувати бензину. 

 

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

 

ÖÅÐÊ. Â²ÑÍÈÊ видається тижнево 
Інформації подавати до четверга вечора. 

 

SAINT NICHOLAS 
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÊÀÒÎËÈÖÜÊÀ ÖÅÐÊÂÀ 

ÑÂßÒÎÃÎ ÌÈÊÎËÀß 
(Ï²Ä ÎÏ²ÊÎÞ ÏÐÅ×ÈÑÒÎ¯ 

Ä²ÂÈ ÌÀÐ²¯ ÎÄ²Ã²ÒÐ²¯) 
 

 
 

Parish E-Mail:  stnbuffalo@yahoo.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 
Vacation - Вакації 

 

Ministry to the sick - Opika nad xvorymy 
Family members should call the Rectory 
Родина повинна повідомити священика 

 

IN EMERGENCY CALL ANY TIME 
В разі потреби завжди можна закликати 
 
 

Rev. Raymond Palko, visiting priest 
 

V. Rev. Marijan Procyk, pastor & dean 
 

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

 

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

 
 

 
 

 
 

 Things we still need 
for OUR Bazaar: 
Today November 11 

• HELP CLEANING UP ON SUNDAY 
EVENING. Please stay and help us 
clean up. We know everyone is 
tired, but the hall has to be 
cleaned before we leave. 

• Volunteers to help at the various 
booths today. 

• Help in the Kitchen  to sell today. 
 

Please remember this is a parish 
event and we need the assistance 
of the entire parish to make this a 

successful event! 
 

World Youth Day  
Eparchy of Stamford is planning to parti-

cipate in the upcoming World Youth Day in 
Rio, Brazil, on 23-28 of July, 2013. His Ex-
cellency Bishop Paul Chomnycky will lead 
the group of young people to represent the 

eparchy at the World Youth Day. 
More information about the WYD 2013 is 

available at their official web-page 

http://www.rio2013.com/en 
 

Church Envelopes 
In the next few weeks we will begin working 

on the 2013 envelopes boxes. If there are any 
changes to be made for the 2013 enve-

lopes,or if you do not have envelopes and 
would like them, please contact either Father 
Marijan or Elaine at the rectory.We would like 
to have the 2013 envelopes ready by Thanks-

giving weekend. 

Christmas Bazaar 
Saturday, November 17, 2012 

10 am to 4 pm 

  
 

St. John the Baptist Ukr. Catholic Church 
3275 Elmwood Avenue, Kenmore, NY 14217 

Tell:(716) 873-5011 
 

Save for the Holiday Season: 
Raffles - Theme Baskets 

Ethnic Food - “Trash & Treasures” 
Vendors - Hot Lunch 

Free Admission & Parking 
 

CHRISTMAS BAZAAR 
Sunday, November 11, 2012 

11:00 am to 6:00 pm 

 
 

Holy Trinity Ukr. Orthodox Church 
200 Como Park Blvd, Cheekt., NY  14227 

Phone 684-0738 
 

Theme Baskets, Raffles 
Varenyky/Pierogi 

Eat-in and Take-out 
Free Parking and Admission 

http://stnbuffalo.com/
mailto:stnbuffalo@yahoo.com
http://stnbuffallo.com/
http://www.stamforddio.org/
http://www.rio2013.com/en


 
November 5, 2012 
 
Слава Ісусу Христу!   Слава на віки! 
 
My Dear Brothers and Sisters in Christ! 
 
 The concept of a Christian community col-
lecting assistance for other communities in 
need is mentioned as early as the first centu-
ry in the Acts of the Apostles. Thus, the 
Catholic Church has always responded to 
great tragedies with compassion and assis-
tance.  Our own Stamford Eparchy has done 
so in the recent past with generous solidarity 
with those left destitute by natural disasters 
through almsgivings to Tsunami Relief, 
Hurricane Katrina victims, and the earth-
quake in Haiti. 

 

 Now, a great disaster wrought by nature 
has hit us close to home, touching the very 
borders of our eparchial family through the 
ravages of Hurricane Sandy. A number of 
own parishes and eparchial institutions in 
downstate New York, Long Island and the 
New England coastline have sustained some 
damage and inconvenience.  How many of 
our own faithful may have lost their homes, 
due to flooding, fire, or wind damage!  As I 
write to you, many people in these affected 
areas are still without shelter and electricity.  
This is a time for us to be attentive to our 

own needs as well as those of our neigh-
bors and communities. 
 By means of this letter, I am requesting 
that a special collection be taken up in 
every parish community of our Eparchy 
for “Hurricane Relief” on Sunday, No-
vember 18. 
 We are most thankful to your attention 
and charity in this matter.  God Bless You! 
 
 Sincerely yours in Christ, 

                                                                                                           
Most Rev. Paul  Chomnycky, OSBM  

 

* * * 
At the end of our envelope box there is a 
one entitled “Special Envelope”. Please 
use it. For next Sunday November 17/18. 

 

PLEASE BE GENEROUS AS WE ARE 
HELPING THOSE IN OUR PARISHES 

WHO SUFFERED MANY LOSSES. 
 

 
 

У неділю 18 Листопада відбудеться 
збірка для пострадалих від ураґану. 
Просимо вжити коверту, що находиться 
на кінці ваших коверт з назначенням 
“Special Evelope”. 

Потерпілі потребують нашої допо-
моги. Просимо також о молитви. 

ВСЕГРОМАДСЬКЕ ВІДЗНАЧЕННЯ 
79-ОЇ РІЧНИЦІ 

ГОЛОДОМОРУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
 

НЕДІЛЯ 25-ГО ЛИСТОПАДА 2012 РОКУ 
200 COMO PARK BLVD. CHEEKTOWAGA NY  
В  УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ 

СВЯТОЇ ТРОЙЦІ 
 В 12:30 ГОДИНІ ДНЯ ПАНАХИДА 

 

 
 

МИСТЕЦЬКА ПРОГРАМА 
О 1:00  в залі Української Православної 
Церкви Після програми солодке і кава 

 

ЗБЕРІМОСЯ І ВШАНУЙМО МОЛИТВОЮ 
МІЛЬЙОНИ НЕВИННИХ УКРАЇНСЬКИХ ЖЕРТВ 
ЗАМУЧЕНИХ НАСМЕРТЬ ГОЛОДОМ, СПРИЧИ-
НЕННИМ КОМУНО-БІЛЬШОВИЦЬКИМ РЕЖИ-

МОМ І ПРОТИ ЗАГРОЗИ РОСІЙСЬКОГО 
ШОВІНІЗМУ - ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАШОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ 
 

ВІДЗНАЧЕННЯ ПРОВОДИТЬСЯ 
ПІД ПАТРОНАТОМ УКРАЇНСЬКОГО 

КОНГРЕСОВОГО КОМІТЕТУ АМЕРИКИ 
 

Рідна Школа при УККА 
запрошує Вас на 

 

 
у Hеділю, 18 листопада 2012 року 

 

В залі церкви Святого Миколая 
308 Fillmore Avenue, Buffalo 
По закінченні Служби Божої 

(приблизно 11:30) 
 

Вхід $10 для дорослих 
 

Дохід призначений на “Рідну Школу” 
 

За білетами та інформацією звертайтеся: 
Ганя Середюк  821-0711 
Оксана Бандрівська  847-1281 
Софія Кенн   480-8400 

Або до батьків учнів Рідної Школи 
 

 
 

Ridna Shkola, UCCA 
Would like to invite you 

 
Sunday, November 18, 2012  

 

St. Nicholas Ukrainian Church 
308 Fillmore Avenue, Buffalo 

After 10am Liturgy 
(at approximately 11:30) 

 

Tickets are $10 for adults 
 

Proceeds to benefit Ridna Shkola 
 

For tickets or information please contact: 
Ann Serediuk   821-0711 
Oksana Bandriwsky  847-1281 
Sofia Kenn   480-8400 

Parents of the students at Ridna Shkola 



Ç ðàä³ÿ "Ìèëîñåðäíèé Ñàìàðÿíèí" 
 

Диявол є нашим противником, і кожний 
наш день – це час духовної боротьби з тим 
ворогом. Перемагаємо або падаємо. І хоч 
навіженість в значенні точної дефініції рід-
кісні, все ж таки можемо зустрітися з різ-
ними формами діяння злого духа, котрі го-
ворять, що людина є під 
його впливом. 

Знаком може послу-
жити реакція навіженого 
при зустрічі з Ісусом 
Христом. Закричав: Що 
мені й Тобі, Ісусе, сину 
Бога живого? (Лк. 8:28). 
Перед Богом злий дух не 
має шансу захистити 
собі своє царство. Той 
крик є відчайдушним 
криком, після котрого 
наступає втеча. 

Що мені й Тобі, Ісусе, 
сину Бога живого? - так 
кричать численні, коли запрошені пере-
оцінити своє життя та покаятись. 

Що мені й Тобі, Ісусе, сину Бога живого? 
- так кричать ті, котрі відкидають Божу 
благодать, бачать в тому лише проблему, 
яка порушує їх уявний спокій. 

Що мені й Тобі, Ісусе, сину Бога живого? 
- так протестують численні на вчення Церк-
ви, котре вказує правильну путь. 

Що мені й Тобі, Ісусе, сину Бога живого? 
- так, мабуть, в деяких випадках кричимо й 
ми своїм ставленням до спасіння, котре нам 
Бог пропонує. Та навіть собі не усвідомлює-
мо, що цей хоч лише малий непослух нас 
наближає все більше до негідного стану 
біснуватого зі сьогоднішнього Євангель-
ського читання. 

Тут потрібно собі усвідомити, що христи-
янське життя людини починається зі святого 
Хрещення. У Хрещенні людина каже одне 
дуже важливе слово: „Ні!” Каже „ні” злому 
духові і всім його впливам. Це торжественне 
„ні” дуже важливе, бо лише після нього може 
бути вимовлене торжественне „так” Богові. 

„Ні” злому духові й „так” 
Богові таким чином стає 
ціложиттєвою програмою 
християнина. Числені стали 
святими тому, що вміли 
сказати категорично „ні” 
злому духу. Багато з них 
втратили небо лише тому, 
що це категоричне „ні” 
адресували Богові. 

Дорогі в Христі! Можли-
во, й у нашому житті був 
час, коли ми дали обманути 
себе і таким чином сказали 
„ні” Богові. Напевно, нам це 
не принесло ні миру, ані 

щастя… Скоріше навпаки. Можливо, що ще 
постійно відчуваємо болісні наслідки свого 
неправильного рішення. Але не мусимо впа-
дати у відчай. Вистачає повернутися і з пов-
ною серйозністю повторити обіти Хрещення: 
„Ні!” – злому духові і „Так!” – Богові. Так ми 
зможемо повернутися до гідности Божих 
дітей, котру через невірність втратили. 

Життя біснуватого після зустрічі з Ісусом 
цілком змінилося…: пішов, сповіщаючи по 
всьому місті, що Ісус зробив йому (Лк. 8:39). 
Щось подібне відбудеться і тоді, коли 
віддамо Христові владу над нашим життям 
тим, що відкинемо будь-який вплив злого 
духа, котрий нас змушує протестувати: Що 
мені й Тобі, Ісусе, сину Бога живого? 

Скажім і ми «так» Богові!!! 

From "Good Samaritan" Ukr. Radio pr. 
 

In the movie "Pay It Forward," a twelve year 
old, seventh grader takes the assignment to come 
up with a way in which to improve the world.  His 
concept was simple.  Instead of living life trying to 
pay people back, he would begin to pay people 
forward.  He would begin to do random acts of 
service for all kinds of people, and when they 
attempted to pay him back, he would tell them to 
return the favor to three more people.  He figured 
that if every day he did three acts of kindness and 
those three individuals returned that act of 
kindness three fold the next day, that over the 
short time of six weeks, over 4.5 million 
people would have been impacted.  Of 
course this concept is not new, but the 
implications are important.  Helping 
someone along the way is the core of 
Christ’s teachings.  After telling the 
parable from today’s Gospel reading, 
Jesus then asked the lawyer, “Which of these 
three proved himself a neighbor?” (Luke 10:36) 
and the lawyer responded, “The one who took 
pity on the man.” (Luke 10:37) Then Jesus said, 
“Go, and do likewise yourself” (Luke 10:37).  
Loving God includes showing love to all people, 
performing some act of service.  It would be great 
to look back on our life and say that we really 
helped someone who was in need.  It is certainly 
hard to have pity on someone who has hurt us, or 
to try and help someone who has shut out the 
world.  But if we never try, then we will never 
exemplify the love of Christ which has become 
the foundation of His Church today.  During those 
times when it is difficult to heal and love the other 
person, we should remember that in helping 
another, Jesus said, we are helping him, 
“Whatever you do to one of the least of my 
brethren, you do to me” (Matt 25:40). 

There was a story I enjoyed as a child, about a 
knight named Sir Launfal who was on a quest for 
the Holy Grail, the chalice from which Christ 
shared the Last Supper with his disciples. Sir 

Launfal had a dream on the night before he was to 
begin his quest for the Holy Grail. In the dream, 
just as he was setting out on his quest, he was 
stopped by a beggar at the palace gates. Annoyed 
at the disturbance, he flung a penny in the 
beggar’s direction and rode on. The dream then 
covers many years of fruitless searching – never 
does Christ even give him a glimpse of the cup he 
had used at the Last Supper before His suffering 
and death. Sir Launfal became an old man and 
finally decided to return home. As he came within 
sight of the castle, he saw all the lights ablaze – it 
was Christmas Eve. When he rode up to the 

guard, he was turned away with the 
comment: ‘No beggars allowed!’ It was 
then that Sir Launfal noticed that his 
shining armor was gone, replaced by 
dirty and tattered clothes. Dejectedly, 
he sat by the side of the road, and 
pulled the last crust of bread from his 

pocket. As he began to eat it, he noticed a beggar 
nearby – the same beggar from all those years 
ago, when he began his quest. Sir Launfal broke 
the bread and gave half to the beggar. Then he 
went to the brook and drew water for both of them 
to drink from the beggar’s old wooden bowl. 
Suddenly a strange thing happened: the crust 
tasted like fresh bread and the water like the 
finest wine. Sir Launfal then heard the voice of 
Jesus saying: “Not what we give, but what we 
share. For the gift without the giver is bare; who 
gives of himself, feeds three - himself, his hungry 
neighbor, and me.”  Sir Launfal looked down at 
his wooden bowl, and discovered that in its place 
was the Holy Grail, for which he had spent his life 
searching. The search was over. With that the 
knight suddenly awakened from his sleep. It was 
morning. “Put away my sword and armor,” he 
instructed the servants. “I am not going to distant 
countries to look for the Holy Grail. It is right 
here!” From that day on Sir Launfal opened the 
gates of his castle to the hungry and the poor. He 
became the Good Samaritan to all. 



9 листопада Блаженніший 
Святослав (Шевчук), Глава 
УГКЦ, зустрівся із Тройем 
Лулашником, Послом Кана-
ди в Україні, та Ґреґорі 
Лемермаєром, радником 
посольства Канади. За сло-
вами Глави УГКЦ, це був 
візит ввічливості Посла, 
який сам виявив бажання 

відвідати Предстоятеля Церкви. Під час розмо-
ви Блаженніший Святослав відзначив, що цього 
року УГКЦ в Канаді відзначає 100-річчя приїзду 
блаженного священномученика Микити (Будки), 
першого українського єпископа УГКЦ у Канаді. 
Також Предстоятель УГКЦ сказав, що цього року 
він тричі побував у Канаді: у квітні разом із 
представниками Всеукраїнської ради Церков і 
релігійних організацій [під час цього візиту 
Блаженніший Святослав висловив вдячність 
парламенту Канади за прийняту резолюцію 
щодо геройських чеснот Митрополита Андрея 
(Шептицького)]; у травні під час душпастирсь-
кого візиту до Едмонтонської єпархії УГКЦ Кана-
ди; у вересні, під час Синоду Єпископів УГКЦ у 
Вінніпезі. Посол, висловлюючи вдячність за 
діяльність УГКЦ у Канаді, додав, що він має 
українське коріння. 

Трой Лулашник запитав про місце УГКЦ та 
інших Церков у розвитку українського суспіль-
ства. Як відповідь на це Блаж. Святослав від-
значив, що УГКЦ є частиною громадянського 
суспільства і працює задля того, щоб україн-
ське суспільство розвивалося. Крім того, Глава 
УГКЦ відзначив важливість діяльності ВРЦіРО, 
адже «релігійний фактор відіграє важливу роль 
в українському суспільстві». 

Розмовляючи про державно-церковні сто-
сунки, Глава УГКЦ зауважив, що «ми вже 20 
років втішаємося релігійною свободою, але 
кожного разу мусимо її захищати». «Для нас 
важливо бути незалежними і бути собою, тобто 
виконувати ту місію, яку Церква повинна вико-

нувати», - зауважив Першоієрарх УГКЦ. Він вис-
ловив занепокоєння законопроектом 10221, який 
у другому читанні був прийнятий Парламентом, 
без будь-яких зауважень та поправок, які вноси-
ла ВРЦіРО протягом року. «Всі члени ВРЦіРО 
стурбовані таким станом речей. Бо таким чином 
посилиться державний контроль за релігійними 
організаціями, буде обмеження релігійної свобо-
ди та ускладнений процес реєстрації релігійних 
громад», - сказав Глава УГКЦ. 

Спілкуючись про політичну ситуацію після ви-
борів, Глава УГКЦ висловив вдячність за велику 
кількість спостерігачів із Канади. «Занепокоєння 
Церков, які були поза політичними баталіями, ви-
кликало намагання різних кандидатів у депутати 
використовувати Церкви і релігійні організації із 
політичною метою. Ми зіткнулися з масовим під-
купом, у тому числі священиків. Раніше такі мето-
ди нам були не відомі. Наша Церква вийшла зра-
неною із цього процесу і потребує лікування, бо 
коли Церкву використовують для політичної ме-
ти, тоді підривається вірогідність церковного 
слова і викривлюється поняття Церкви», - сказав 
він. 

Пан Ґреґор Лемермаєр запитав про бачення 
представниками УГКЦ своєї участі в оздоров-
ленні українського суспільства. На це Блажен-
ніший Святослав відповів, що УГКЦ акцентує 
увагу на соціальному та капеланському (сту-
дентське, в’язничне, військове, лікарняне) слу-
жіннях. Особливо Глава УГКЦ наголосив на при-
сутності УГКЦ в освітній сфері, згадуючи про 
УКУ, головним завданням якого є виховання 
мирян. 

На запитання помічника Посла щодо пастир-
ської опіки вірних у Росії, Глава Церкви відзна-
чив, що на російській території душпастирює 16 
священиків УГКЦ, які здебільшого служать на 
території Сибіру. «Ми розвиваємо душпастирську 
опіку над нашими вірними, виходячи із реалій і 
Католицької Церкви, і російського суспільства», - 
наостанок додав Блаженніший Святослав 
(Шевчук), Глава УГКЦ.    (Деп. інформації УГКЦ) 

 
«Символічним актом благословення цього 

відновленого собору Святої Софії тут, у Віч-
ному місті Римі, відповідно до постанови Си-
ноду Єпископів нашої Церкви, відгукуючись на 
заклик Святішого Отця Венедикта XVI, хочу 
урочисто відкрити і в нашій Церкві Рік віри», – 
заявив на початку своєї проповіді Блаженні-
ший Патріярх Святослав під час урочистої Ар-
хиєрейської Божественної Літургії у відрестав-
рованому соборі Святої Софії в Римі, що була 
відправлена в неділю, 14 жовтня 2012 року. 

З Блаженніший Святославом співслужили 
Глави Східних Католицьких Церков, зокрема: 
Патріарх Антіохійський Григорій ІІІ (Лахам), 
Глава Мелхітської ГКЦ, Блаженніший Мар 
Баселіос (Клееміс), Глава Сиро-Маланкарської 
Церкви, Високопреосвященний Ян (Баб'як), 
Архиєпископ-Митрополит Пряшівський, Глава 
Словацької ГКЦ, Високопреосвященний 
Вільям (Скурла), Митрополит Пітсбурзький, 
Глава Русинської ГКЦ у США, - а також карди-
нал Роже Ечеґерай, вислужений президент 
Папської ради «Справедливість і мир», митро-
полити та єпископи УГКЦ з України та посе-
лень, Голова Єпископської Конференції Біло-
русі Архиєпископ Тадеуш Кондрусєвіч, єпископ 
Йосиф Верт, Ординарій Новосибірської дієцезії 
в Росії, який також є ординарієм для вірних 
візантійського обряду в цій країні, а також 
приблизно півтори сотні священиків. Спільну 
молитву підносили до Господа кілька тисяч 
паломників з України та діаспори. 

Глава УГКЦ під час проповіді звернувся зі 
словами підтримки до Глави Мелхітської ГКЦ 
Патріарха Григорія ІІІ, висловлюючи солідар-
ність із християнами Сирії та Близького Сходу і 
закликаючи всіх молитися в їхньому намірі. 

Далі проповідник говорив про Покрову Бого-
родиці, яка завжди була для нашого народу 
«материнською рукою». У чому це полягає, він 
пояснив на прикладі особи Блаженнішого 
Йосифа Сліпого. Вперше після того, як була 
знищена УГКЦ, тут, у Римі, з нагоди Другого 
Ватиканського Собору зібралися єпископи 
УГКЦ, які заявили, що на цьому величному 
заході немає їхнього Глави, який вже 18 років 
карався в таборах. «Ось так 50 років тому у 
дивний спосіб почалося визволення нашої 
Церкви і нашого народу з сучасної “єгипет-
ської”, тобто комуністичної, неволі, – сказав 
Глава УГКЦ. - А вже через рік чудом збереже-
ний ісповідник віри прибув до Рима. І в храмі 
Жировицької Матері Божої, вдивляючись в очі 
чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, зро-
зумів, що то Вона провадила його через усі 
випробування і привела до Вічного міста, щоб 
він "розпочав вихід нашої Церкви з неволі"». 

«Божа Мати є та, що веде кожного з нас доро-
гами християнської віри», – підкреслив Бла-
женніший Святослав, додаючи, що Вона покри-
ває весь наш народ в Україні і на поселеннях... 

Блаженніший Святослав щиро подякував 
жертводавцям, реставраторам та організато-
рам прощі. А окрема подяка була звернена до 
прочан, які, незважаючи на труднощі, прибули 
на цю урочистість. 

Глава Української Греко-Католиць-
кої Церкви запросив усіх 18 серпня 
2013 року до Києва на Всеукраїнську 
прощу з нагоди 1025-річчя Хрещення 
Русі-України та Року віри. 

Після закінчення Божественної Літургії в 
Соборі відбулася прес-конференція за участю 
Блаженнішого Святослава.  (Радіо «Ватикан») 


