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НЕДІЛЯ 3-тя ВЕЛИКОГО ПОСТУ,
ХРЕСТОПОКЛІННА
Тропар, глас 3: Нехай веселяться небесні, нехай радуються земнії,* бо сотворив
владу рукою своєю Господь,* подолав смертю смерть, первенцем мертвих став,* з
безодні аду ізбавив нас і подав світові велику милість.
Хресту, глас 1: Спаси, Господи, людей Твоїх* і благослови насліддя Твоє,*
перемоги благовірному народові на супротивників даруй* і хрестом Твоїм*
охорони люд Твій.
Слава, і нині: Кондак, глас 7: Вже полум’яне оружжя не охороняє врат
єдемських,* на Нього бо прийшло преславне погашення – Древо хресне;* смерти
жало і адову перемогу прогнано,* і став Ти, Спасе мій,* перед тими, що в аді,
кличучи:* Увійдіть знову в рай.
Замість Трисвятого: Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і святеє
воскресіння Твоє славимо.
Прокімен, глас 6: Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє (Пс.
27,9).
Стих: До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, щоб не відвертався Ти мовчки від
мене (Пс. 27,1).
Апостол: Євр. 311 зач. Послання Апостола Павла до Євреїв 4, 14 - 5, 6.
Алилуя, глас 7: Пом’яни соньм Твій, що його придбав Ти іздавна (Пс. 73,2).
Стих: Бог же – цар наш перше віку, вчинив спасення посеред землі (Пс. 73,12).
Замість Достойно, співаємо: Тобою радується…
Причасний: Знаменувалося на нас світло лиця Твого, Господи (Пс. 4,7).
Алилуя, тричі.
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«ЯКЩО ЛЮДИНА ВИРІШУЄ УСУНУТИ БОГА, ВІН З
ПОВАГОЮ СТАВИТЬСЯ ДО ЇЇ ВИБОРУ, АЛЕ
ЗАЛИШАЄ ЇЇ САМУ»: ДУМКИ ГЛАВА УГКЦ ПРО
СЕКУЛЯРИЗАЦІЮ
• Пон, 18/03/2019
Пропонуємо вашій увазі висловлювання Блаженнішого
Святослава про секуляризацію як про найбільший
виклик сучасного світу.
• Наші серця пожирає секуляризація, тобто відбувається відділення людини від Бога, замикання
життя лише в рамках матеріального, видимого світу й культури. Горизонти нашого життя,
розуміння самих себе, наука й богослов’я розвиваються без містичної єдності з Особою Ісуса
Христа, без благодаті Святого Духа.
• Коли мова йде про секуляризацію моєї особи, то вона починається від того, що, наприклад,
сьогодні вранці я не помолився. А отже, починається від того, що на щодень не живу з Богом.
• Святий Іван Павло II сказав: «Сучасна людина живе так, наче Бога немає», – і це стосується
нас усіх. Передусім нас, духовних осіб, бо наш стиль життя дуже часто стає подібним до
стилю життя цього світу.
• Якщо людина вирішує усунути Бога зі свого життя, Він з повагою ставиться до її вибору й
свободи, але залишає її саму.
• В історичному контексті секуляризація не становить нічого нового. На початку XII століття
святий Франциск з’явився у сні папі Інокентієві III як той, хто врятує Церкву, що
перетворювалася на руїну. Це образ секуляризації тих часів.
• Зіткнувшись із виникненням нової європейської культури й ідентичності, Церква опинилася
перед викликом: або уподібнитися до моделі світського життя, або піти своїм шляхом, тобто
за Христом і Євангелієм.
• Не таємниця, що за тих часів єпископи дуже часто були латифундистами, монастирі купалися
в розкошах, а стиль життя духовенства був стилем життя не вбогих учнів Христа, а вельмож і
князів. Відбулося суспільне відділення церковної ієрархії від люду Божого. Це породило
кризу, але водночас і відродження, яке започаткував святий Франциск з Асижу.
• Пізніше настала епоха Ренесансу. Зловживання церковною владою, торгівля індульгенціями,
відсутність глибокого духовного життя й занепад спроможності євангелізувати через
виникнення нової, світської культури, яка особливо активно почала розвиватися після падіння
Константинополя 1453 року, замикання на собі й реакційна позиція Церкви щодо нової
гуманістичної культури – усе це спричинило секуляризацію, а потім і кризу, наслідком котрої
стала реформація.
• Було скликано Тридентійський Собор, унаслідок якого відбулося духовне відродження
католицизму. Пригадаймо тут прекрасну постать святого Карла Борромео, який жив як
світський володар у Римі, хоча був єпископом Мілану. Потім пережив навернення і
повернувся до своєї єпископської столиці, був великим опікуном Тридентійського Собору.
Після смерті став святим Католицької Церкви.
• Тепер, на початку нового тисячоліття, ми знову живемо за часів секуляризації і так само, як
наші попередники, мусимо зробити іспит сумління.
• Наша місія полягає в тому, щоб свідчити про Бога в сучасному світі, проголошувати, що Він
існує, відкриваючись на дію Святого Духа. Треба не засуджувати сучасну культуру, а
наповнювати її євангельським змістом, тобто діяти в дусі Другого Ватиканського Собору.
2

1
2

• Церква

мусить виконувати свою місію – бути світлом для світу. Якщо Церква світитиме
світлом цього світу й втратить світло Христа, то буде на цьому світі маргіналізована, бо
промовлятиме тією самою мовою, що й світові лобісти різного штибу, і ніхто її не слухатиме.
• Ми, як християни, мусимо бути сіллю землі, щоб культурі, в якій живемо, надавати смак.
Отож, нині секуляризація водночас є і викликом, і великою місією.
Руслана Ткаченко
Джерело: news.ugcc.ua

Cardinal Müller on his “Manifesto”, its
critics, Church leadership, current crisis
Cardinal Gerhard Müller is the former prefect of the Congregation of
the Doctrine of the Faith and the former bishop of Regensburg,
Germany. A noted professor of theology, he is also the author of
many books, including The Hope of the Family, Priesthood and
Diaconate, and The Cardinal Müller Report: An Exclusive
Interview on the State of the Church.
Cardinal Müller recently responded to some questions from Catholic
World Report about his recent “Manifesto of Faith” and reaction to it, as well as leadership in the
Church, loss of faith in the Church, clericalism, and the Vatican Summit on sexual abuse.
CWR: You begin your “Manifesto of Faith” by noting the “growing confusion” within the Church.
What are the main sources of this confusion? Why is this confusion apparently growing?
Cardinal Gerhard Müller: Even Jesus spoke about possible confusion in the faith, saying that all
indeed will stray from him when the hour of the Passion comes. After all, nobody understands by
nature [alone] that God’s power and wisdom appear in human powerlessness and folly.
This is the theology of the Cross, without which we can neither truly understand God’s ways nor
walk in them. Then, too, through the possibilities of digital communication, many Christians are
increasingly exposed every minute to antichristian propaganda. The mainstream media lie firmly in
the hands of enemies to Christianity. Nothing is said of the millionfold cases of sexual abuse in the
[secular] world, nor do they waste a single word in compassion for the victims. The grave failure of
priests serves as an assault on the Church in general. The media only praise the Pope when they can
make use of him for their agenda.
However, reform means spiritual and moral renewal in Christ, and not the dechristianization of the
Church or her transformation into an NGO, where global warming is more important than the
awareness that God is the source and goal of man and of the whole creation.
CWR: In writing of Christ, you state that Catholics must “resist the relapse into ancient heresies with
clear resolve, which saw in Jesus Christ only a good person, brother and friend, prophet and
moralist.” What are some specific examples of Christological heresies being renewed or recycled
today?
Cardinal Müller: A commentator in the Frankfurter Allgemeinen Zeitung [a German newspaper]
writes that this manifesto is a premodern thing, whereas Frankfurt Jesuits’ declarations on
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homosexuality, the abolition of [priestly] celibacy, and the ordination of women as priests all
represent the modern. According to this writer, whoever speaks of Jesus as Son of God over-exalts
him; the modern man can understand him only as a moral preacher on environmental protection—not
on sexual morality, of course.
Already in the third century, [the Church rejected] Paul of Somosata’s theory of Jesus as mere man.
Those theories of liberal theology since the eighteenth century that acknowledge Jesus only as a
special man of fervor or of fuzzy kitsch, coupled with a duty-based morality à la Immanuel Kant—
they might preserve a leftover of bourgeois Christianity for [our] secularized contemporaries, but
they have nothing to do with the original testimony of the apostolic Church regarding Jesus, the
Christ, the Son of the Living God. Faith is not a question of the circumstances of the times or the
intellectual-historical epoch, but of the truth.
Jesus is either the Son of the Father or he is not. We either believe in him or, being no longer
Christians, stop declaring ourselves Christians. What good is a bottle of wine with a label promising
“excellent quality” if this bottle is empty?
CWR: Some critics of the “Manifesto” point to the absence of specific mention of the papacy. Why
do you not refer to the papacy directly? And what do you make of accusations that you are acting as
some sort of “anti-pope”?
Cardinal Müller: These people are political strategists and theological ignoramuses. They obviously
aren’t familiar with my remarks on the papal primacy in Catholic Dogmatics (released in several
languages) and in my two books on the papacy (of over 700 pages).
The Church’s classic confession of faith speaks of the Trinity, the Incarnation, the Church, the
Sacraments (Baptism), and eternal life, without mentioning the pope and bishops, who of course are a
constitutive element in the sacramental Church. In their blind prejudice, these critics also haven’t
noticed that the Catechism, from which the Manifesto of Faith draws, was declared by Pope John
Paul II to be a good transmission of the depositum fidei [deposit of faith]. The same people who were
critical, even hostile, towards Popes John Paul II and Benedict XVI, whom they denounced as traitors
of the spirit of the [Second Vatican] Council, now invoke Pope Francis.
Yet they do this not because they acknowledge him as pope in terms of Catholic dogma, but rather
because they want to use him as a vehicle for their leftist-liberal agenda to desacramentalize the
Church. When it comes to the sexual crimes of some priests, they hold priestly celibacy or the
sacramentality of the episcopal and priestly offices to be responsible, instead of looking to the
collapse of the priestly ethos and sexual morality during the 1980s, for which these critics’
intellectual predecessors were to blame.
CWR: Writing of the sacraments, you note that “the views of a majority or the spirit of the times”
must not replace Christ as the reference point for truth. To what degree and in what ways has a
democratic spirit or “spirit of the times” replaced the deposit of faith as a sure guide to Church
doctrine?
Cardinal Müller: Democracy in political life is our common premise for living together in a social
commonwealth. However, the Church is the community of believers called by God’s grace. The
Church lives from God’s truth; she does not make use of the truth at her pleasure or according to
interests and claims of power over others. Together we listen to the Word of God and carry all
responsibility for the complete, unadulterated transmission of the faith to every generation until the
Coming of Christ.
Yet the task of [exercising the Church’s] unshakable teaching office is conferred upon the successors
of Peter and the Apostles so that they will present the whole Church with the revealed truth, in order
that she might believe it. The first two chapters of Dei Verbum clearly express these relationships.
4

3

CWR: There has been quite a bit of discussion about your references to apostasy and “the fraud of
the Antichrist” (§ 5). Were you suggesting that we may be living through the “last trial of the
Church”? And what sort of apostasy, specifically, did you have in mind?
Cardinal Müller: The Antichrist is a figure embodying opposition to Christ. He does not simply
appear at the end of history, but emerges in every age as the one who tempts us into the pit and the
one who destroys God’s house. Jesus has asked whether he will still find faith when he returns. And
sometimes in Church history, it seems as though faith does run out in the Church. In the struggle
against ultra-powerful Arianism, which was sustained by public opinion and political power, Saint
Athanasius often seems outmaneuvered. Back then, Arianism was modern and Catholicism
premodern in the eyes of those whose faith lay in forward progress. As Saint Jerome puts it with a
groan, the world awoke and found that it had become Arian. This is the hour of Saint Peter. Jesus told
him that Satan has longed to sift the disciples and the whole Church like wheat. Then followed Jesus’
word of tremendous force and relevance, even in this present time of suffering in the Church: “But I
have prayed for you that your faith may not fail; and when you have turned again, strengthen your
brethren” (Lk 22:32).
CWR: You repeat a criticism that you’ve leveled before: that some bishops act more as politicians
than as shepherds. Is this a form of the clericalism condemned by Pope Francis? What are some
features of this political orientation by Church leaders?
Cardinal Müller: There is a new, incorrect use of language: the antiecclesiastical catchword of
“clericalism” is now applied within the Church as a battle cry against the office instituted by
God. Kleros means participation in the service of the apostles instituted by Christ (Acts 1:20). What
the term “clericalism” is about is the abuse of authority in order to gain personal advantages by
abetting friends, who get moved into positions in the Church despite their incompetence and
unworthiness. [However,] the motive for sexual abuse of minors and ecclesiastical inferiors is not the
thirst for power over others, but unmastered sexual desire, which leads to the sin of lust and
dehumanizes the victims.
CWR: Turning to the Vatican summit, what did you think about the gathering? What do you think of
the decision by Cardinal Cupich and other summit leaders to not focus at all on homosexuality and
the abuse of adults?
Cardinal Müller: There is no sense in talking about structures that make abuse possible. This is
political talk beyond the ken of the Church as God’s institution. The sacramental constitution of the
Church, obedience to the Ten Commandments, and fidelity to one’s call as a baptized, ordained, or
married/unmarried Christian—these, when heeded, are the best protection against all forms of
disobedience to our Creator and Redeemer and against injury to the love of God and neighbor, that
love which encapsulates all the commandments.
Catholic World Report
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"ХТОСЬ ПОСТИТЬ У ФЕЙСБУК, А ТРЕБА
ПОСТИТИ ВІД ФЕЙСБУКУ! - ВЛАДИКА
ВЕНЕДИКТ АЛЕКСІЙЧУК	
  
- Чому в час Великого посту по телебаченню стільки
розважальних програм? Як на це реагувати
християнам?
"Сучасний світ живе у матеріальній сфері, тілесній, і тут
нічого не зробиш!" - Говорить ієрарх. "Тут не треба боротися, чи доказувати. Потрібно згадати
слова Папи Йоана Павла ІІ який говорив, що сучасний світ не так потребує проповідників, як
свідків. Я б ще додав: монахів та монахинь!".
Бліц
- Як пережити смерть дорогої людини?
- Слід пам'ятати, що смерть відбувається на фізичному рівні, на духовному рівні - ми йдемо у
вічність. Я пригадую собі, як мама одного священика просила його: "Коли помру - не приходь
на мою могилу надто часто, бо там не буду лежати я, лише моє тіло".
- За якими параметрами варто обирати наступного президента?
- Варто обрати віруючу людину! Якщо людина віруюча - вона боїться Бога! Друга річ, щоб він
був чесним. І третє, щоб глава держави був близьким людей.
- Рівно 19 років тому, Папа Йоан Павло ІІ просив вибачення за гріхи Церкви. Як грішна
Церква може бути святою?
- Церква і команда Ісуса Христа були одразу недосконалими. Пригадуємо собі Юду. Він також
був частиною Церкви! Петро, що відрікся, також вчинив гріх Церкві.
Коли люди переображуються, стають святими, переображується і ціла Церква, коли ми
грішимо, те саме і з Церквою відбувається.
- Рівно 6 років тому Папа Франциск зійшов на святий Престол. Якою дорогою нинішній
Понтифік веде Римо-Католицьку Церкву?
- Мені пощастило, коли обрали Папу, я був на Площі святого Петра. Я відтоді і до сьогодні
впевнений, що він не грає роль Папи, а є Папою! Він є батьком, який є близький людям!
- Яке найбільше розчарувань пережили протягом останнього часу?
- Не маю розчарувань, завжди зачарований у Бога!
- В чому головна причина війни з РФ?
- Я думаю, це війна двох культур! Війна двох ментальностей, двох світоглядів. Можливо, скажу
неприємні речі, але ця війна була неминуча!
- Яка головна проблема наших владу тримаючих?
- Розуміння самої сутності слова "міністр", - той, який служить! Бо Бог дав їм владу
послужити! Вони цього не свідомі! Погляньте на людський організм: кожен орган служить
іншим органам! Якщо буде збій органу, і він почне працювати на самого себе - почнеться рак!
- Яке місце в українському суспільстві посідає Церква?
- Завданням і покликання для Церкви є, як сумління людини, воно не має бути, чи з правими, чи
з лівими, за, чи проти когось! Сумління - це голос Божий, яке має свідчити про Бога! Церква
має дбати про свою автономію, щоб завжди могти свідчити про правду!
- Який історичний період переживає Україна?
- Народження держави! Коли жінка має народити - вона переживає великі болі! Але коли
відбуваються уродини - трапляється велика радість!
- Якби ви охарактеризували самі себе одним реченням.
- Дитина Божа!
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Announcement for Lenten Mission
Preaching the Mission will be Father Bohdan Lukie CSsR,
Commencing at the Sat., Mar. 30Th and Sun., Mar. 31St
on Divine Liturgies
Sunday, March 31 4:30 pm

AKAPHIST to the Blessed Mother & sermon

Monday, Apr 1

4:30 pm

AKAPHIST to Christ the Lover & sermon

Tuesday, Apr 1

4:30 pm

AKAPHIST to Bl. Vasyl & Sermon

Wednes:, Apr 1

4:30 pm

Ukr. Liturgy and closing Sermon & Blessing

	
  	
  

	
  	
  	
  С В Я ТІ	
  Л ІТ УР ГІЇ	
   .	
  

Понеділок, 25 березня, БЛАГОВІЩЕННЯ/Annunciation
10:00р. Свята Літу ргі я/ Divine Liturgy
Середа, 27 березня
10:00 Кобрин А. за. бл. п. Катерину Кобрин (40д.) П.
П’ятниця, 29 березня
4:00 рm Св. Літургія Наперед Освячених Дарів
Субота, 30 березня
10:00 Сорокоусти
4:00 рm Divine Liturgy
Неділя, 31 березня, Неділя 4-та ВЕЛИКОГО ПОСТУ	
  
10:00р. Свята Літу ргі 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

