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НЕДІЛЯ про Митаря і Фарисея
Тропар, глас 5: Собезначальне Слово Отцю і Духові,* від Діви роджене на
спасення наше,* оспіваймо, вірні, і поклонімся,* бо благоволив плоттю зійти на
хрест* і смерть перетерпіти, і воскресити умерлих* славним воскресенням своїм.
Слава: І нині: Кондак Тріоді, глас 3: Зітхання митарські принесім Господеві * і
до Нього приступім, грішні, як до Владики; * Він бо хоче спасення всіх людей, *
Він відпущення подає всім, що каються, * бо ради нас Він воплотився – Бог
сущий, Отцю собезначальний.	
  
Прокімен, глас 5: Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і
повік (Пс. 11,8).
Стих: Спаси мене. Господи, бо не стало праведного (Пс. 11,2).
Апостол:	
  2	
  До	
  Тимотея	
  -‐	
  3:10-‐15, Послання.	
  
Алилуя, глас 5: Милості твої, Господи, повік оспівуватиму, сповіщу з роду в рід
істину твою устами моїми (Пс. 88,2).
Стих: Бо сказав Ти: Повік милість збудується, на небесах приготовиться істина
твоя (Пс. 88,3).
Причасний, глас 5: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх (Пс. 148,1).
Алилуя, тричі.
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Pope, on flight, talks about dialogue, war, abuse of women religious
By Cindy Wooden Catholic News Service
2.5.2019
ABOARD THE PAPAL FLIGHT FROM
ABU DHABI, United Arab Emirates (CNS)
-- Pope Francis told reporters he is more
afraid of the consequences of not engaging
in interreligious dialogue than he is of being
manipulated by some Muslim leaders.
He told reporters flying back to Rome with
him Feb. 5 from Abu Dhabi that people are
always saying he's letting himself be used
by someone, "including journalists, but it's
part of the job."
"For me, there is only one great danger at
this moment: destruction, war, hatred among us," the pope said, explaining why he and
Egyptian Sheik Ahmad el-Tayeb, grand imam of al-Azhar, spent a year writing back and
forth to finalize the document they signed Feb. 4 in Abu Dhabi on promoting "human
fraternity" and Christian-Muslim understanding.
"If we believers aren't able to extend a hand, embrace and also pray, our faith will be
defeated," the pope said. The Abu Dhabi "document is born of faith in God, who is father of
all and father of peace."
Pope Francis spent about 35 minutes answering reporters' questions, although he insisted on
responding first to questions related to the trip. That meant he put on hold until the end of
the session a question about the clerical sexual abuse of women religious.
The women's supplement to the Vatican newspaper printed a story in its February issue on
the abuse of women religious. Asked about it, Pope Francis said, "It's true, it's a problem,"
especially in some newer Catholic communities and congregations.
"There have been priests and even bishops who have done that," the pope said. "And I
would guess that it still happens today, because it is not something that ends just because
people know about it."
"We have been working on this for a while," Pope Francis said. "We have suspended some
priests, sent them away for this, and -- I'm not sure if the whole process had been completed
-- but we also have dissolved a few women's religious congregations," newer ones, where
corruption and sexual abuse were found.
"Must more be done? Yes," he said.
The Catholic Church owes much to the "courage" of then-Pope Benedict XVI for beginning
to tackle the problem, Pope Francis told reporters. As prefect of the Congregation for the
Doctrine of the Faith, then-Cardinal Joseph Ratzinger tried to investigate a congregation
where women were allegedly being abused, he said, but the investigation was blocked.
Pope Francis did not provide more details, but said that as soon as Cardinal Ratzinger
became Pope Benedict, he called for the files he had compiled and began again.
The now-retired pope, he said, dissolved a congregation "because the slavery of women,
including sexual slavery, had become part of it."
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Alessandro Gisotti, interim director of the Vatican press office, said the dissolved
congregation was the Sisters of Israel and St. John; he would not provide information about
who initially blocked then-Cardinal Ratzinger's investigation.
Pope Francis also was asked about the war in Yemen and about the conditions that would be
necessary before the Holy See would offer to mediate in the ongoing political crisis in
Venezuela.
On the question of intervening in Venezuela, Pope Francis said he had been informed of the
arrival by diplomatic pouch of a letter from Venezuelan President Nicolas Maduro, who is
trying to hold on to power in the country.
Asked if he was ready to mediate, Pope Francis said the Vatican would offer assistance only
if both sides requested its help and if both sides showed a willingness to take steps toward
resolving the crisis.
As for Yemen, where millions of people risk starvation because of four years of war, the
pope said he raised the situation there with government officials from the United Arab
Emirates, an active member of the Saudi Arabia-led coalition fighting the Houthi armed
movement.
Declining to share details about his private conversations with UAE leaders about the war,
the pope would say only that he found "goodwill for starting a peace process."
A reporter asked the pope how he feels having the name Francis, traveling to promote peace
and then being welcomed with a flyover of military jets and a 21-cannon salute, as
happened in Abu Dhabi.
"I interpret all gestures of welcome as gestures of goodwill," he said. Every country designs
the welcome ceremony according to its own traditions and culture. The UAE, he said,
"wanted to do everything" to show him and the world how important they thought his visit
was, and "they wanted to make me feel welcome."
While Pope Francis said his less than 48 hours in Abu Dhabi wasn’t enough, he said he
appreciated the openness of the country's Muslim leaders and their willingness to host the
Human Fraternity meeting and the signing of the dialogue document.
Some Catholics may not appreciate the document and the respect it shows for Islam, but it
is based on the teachings of the Second Vatican Council, he said, and he had several
theologians, including the "theologian of the papal household, a Dominican," read it to
ensure it conformed to Catholic teaching.
"The document was written in the spirit of Vatican II," he said.
Asked why he did not speak more forcefully in public about the persecution of Christians
and more strongly about how religious freedom involves more than freedom of worship,
Pope Francis said he speaks about those things often, but the focus in Abu Dhabi was "more
about unity and friendship."
"Freedom is a process," he said, one "which we must respect and accompany" as it expands
in nations where there is goodwill and openness.
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ГЛАВА УГКЦ НАЗВАВ МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ, ЯКА ЗРОБИТЬ УКРАЇНУ УСПІШНОЮ	
  
6 лютого 2019. В інтерв’ю польській Католицькій інформаційній
агенції Глава УГКЦ Патріарх Святослав розповів, як Росія досі шукає
спосіб завоювати Україну, торкнувся теми виборчої кампанії та вказав,
яка модель національного існування зможе забезпечити успіх України.
За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, Глава УГКЦ
відзначив, що сьогодні українське суспільство нагадує йому великий
вулкан, в якому співіснують різні світогляди, гарячі політичні дебати
тощо.
«Цей вулкан все ще вибухає, оскільки внутрішня політична напруга
сильна. Найважливішим для України, на мою думку, є необхідність
побудови реальної політичної системи», – додав Глава Церкви.
За його словами, Україна ніколи не мала реальних політичних партій.
«У нас були групи, сформовані певними політиками, підтримані певними олігархами. Це було
джерелом політичної корупції. Бо якщо є уніфікація ділової олігархії і державної політики, то це
джерело корупції. Ідеться не про добро людей і про цілий народ, а про добро певних груп, які
піклуються про себе. Гадаю, після цих виборів прийде нова політична якість України. Надіюся на
це», – сказав Блаженніший Святослав.
Водночас Предстоятель зауважив, що сьогодні є серйозна небезпека для України. «Очевидно є
держава, яка готова вкласти великі гроші в майбутню виборчу кампанію. І ця країна не Польща, ні
Сполучені Штати, ні навіть Ватикан, це Росія. Це країна, яка досі шукає спосіб завоювати Україну,
використовуючи сьогодні механізми демократичної держави. Це дуже небезпечна реальність», –
наголосив духовний лідер українців.
На переконання Глави Церкви, Україна прагне сьогодні побудувати реальну європейську модель
демократії. «В останні роки, – зазначив Блаженніший Святослав, – разом з іншими Церквами
України ми ініціювали Національний форум трансформації України. Ми хотіли, щоб громадянське
суспільство конкретизувало те, чого хоче від політиків і від своєї держави. Ми задавалися
питанням, яку модель нашого національного існування ми хочемо підтримати і здійснити. Ця модель
визначається Копенгагенськими критеріями. Це критерії, згідно з якими та чи та держава може або
не може бути допущена до Європейського Союзу».
Мета Церков та інших організацій громадянського суспільства, за його словами, полягає в тому, що
до влади в Україні мають прийти ті, хто братиме відповідальність за впровадження такої моделі.
«Переконаний, що більшість політиків мають шанси реалізувати цей проект. Інші не мають жодних
шансів, якщо не буде великої політичної корупції з боку Москви. Українська громадська думка
чітко заявляє, що ми хочемо бути суверенною державою, ми хочемо бути європейською державою,
тому що ми – держава з цілком окремою культурою від Росії. Наш суверенітет повинен бути
захищений і розвинений», – наголосив Блаженніший Святослав.

Довідка
Копенгагенські критерії. У червні 1993 року Європейська Рада на своєму засіданні в Копенгаґені
визнала право кожної європейської країни вступати до Європейського Союзу. Для цього країнакандидат повинна визнавати положення статті 6 пункту 1 Угоди про утворення Європейського
Союзу. Має бути виконана низка вимог за трьома критеріями:
політичним: стабільність установ, які гарантують демократію, верховенство права, дотримання прав
людини та захист прав меншин;
економічним: дійова ринкова економіка;
«членським»: зобов'язання, що випливають із факту вступу до ЄС, зокрема визнання його
політичних, економічних та монетарних цілей.
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Середа, 13 лютого
Чарнецькі А. за бл. п. Марію і Івана Швець, Анну і Івана, Анастасію і Якуба,
Мері і Ніколас.
Субота, 16 лютого
4:00 рm Divine Liturgy
Неділя, 17 лютого, Неділя про Блудного Сина/Of	
  the	
  Prodigal	
  Son	
  
10:00р. Свята Літургі я/ Divine Liturgy

Якщо	
  комусь	
  потрібна	
  душпастирська	
  опіка	
  вдома,	
  шпиталі	
  чи	
  в	
  будинках	
  
опіки,	
   прошу	
   повідомити	
   мене	
   особисто,	
   або	
   задзвонити	
   на	
   число	
  
телефону	
  подане	
  нижче	
  в	
  бюлетені.	
  
о.	
  Василь	
  Петрів.	
  
Divine Liturgy/Свята Літургія
Saturday/Субота
Sunday/Неділя
Weekdays/На тижні
Holy Days/Свята

4:00 pm (Eng.)
10:00 am (Ukr.)
9:00 am
10:00 am

Website: www.uccnp.com
Rectory: (941) 426-7931
Hall: (941) 423-2427
Pastor: Rev. Vasyl Petriv
Cell: (440) 292-7102
E-Mail: petrivv@yahoo.com
Rt. Rev. Mitrat Archpriest Wolodymyr
Woloszczuk-pastor emeritus (941) 493-7299
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A JOB WELL DONE

Proud Contractors
for the Parish’s
new Roof

1001 Corporate Avenue, Suite 105 • North Port, FL 34289
941-426-5241 • www.markkaufmanroofing.com

GOD BLESS
THE UNITED STATES
OF AMERICA

Bernie Walsh

(941) 485-3777

Venice / Port Charlotte / Englewood

Harbor

New Patient
Special
$59 Cleaning
Exam & X-ray

Support your North Port Community.
Make Quality Health Care Center
YOUR CHOICE for all your short
term rehabilitation and long term
care needs. We are a 5 star AHCA
rated facility right here in your
neighborhood! Come in for a tour
today! We are located off of Pan
American Blvd.

(941) 426-8411
6940 Outreach Way, North Port

International
Food

Family Dental
Dr. Greg Brandau D.D.S.

Dr.B has an old fashioned concern
and respect for his patients

1978 Tamiami Trail S, Unit 1 • Venice, FL 34293
Business (941) 234-9411

2762 Tamiami Trail • Port Charlotte

Toll Free: (800) 330-1320 • Fax (941) 485-8132

(941) 629-4804
We Treat our Patients Like Family!

Email: romalong@hotmail.com
RomaLong.net

CELL: (941) 321-0655
Home: (941) 426-5766

13201 Tamiami Trail,
North Port, FL 34287

Mira Babek

Contact Joe Sheehy to place an ad today!
jsheehy@4Lpi.com or (203) 231-0727

For ad info. call 1-866-651-2111 • www.4lpi.com

16-0046

