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ПАПА: НАСЛІДУЙМО ДІВУ МАРІЮ
ТА ПЕРЕМАГАЙМО ЛУКАВОГО БОЖОЮ ЗБРОЄЮ
«В цьому місяці, травні, присвяченому Богородиці, заохочую вас
наслідувати Її. Будьте сміливими та здатними відкрити своє серце для Бога
і для ближніх, щоб змогти стати засобами Божих милосердя та ніжності»,
– закликав Папа Франциск, звертаючись наприкінці загальної аудієнції 15
травня 2019 р. до молоді, похилих віком, хворих і молодят.
Ця ж тема була заторкнута в його побажаннях португаломовним прочанам:
«Перебуваємо посередині “Марійського місяця”, який традиційно закликає
християнський люд помножувати щоденні жести вшанування та наслідування Божої Матері.
Стараймося щоденно молитися на вервиці, жертвуючи Богові хоч трохи часу, який ми Йому
винні. Таким чином наближуватимемо небо до людей».
За закликом Фатімської Богородиці
Вітаючи паломників з Польщі, Папа Франциск нагадав, що передвчора припадав спомин
Фатімської Діви Марії. Це була річниця Її першої появи у Фатімі, як також – річниця замаху на
життя святого Івана Павла ІІ, який стверджував: «В усьому, що трапилося, я бачив особливу
материнську опіку Марії».
Навівши слова Богородиці: «Я прийшла попередити людство, щоб воно перемінило життя та не
засмучувало Бога важкими гріхами. Нехай люди моляться на вервиці та чинять покуту за
гріхи», – Святіший Отець закликав: «Прислухаймося до цієї поради, просячи в Марії Її
материнської опіки, дару навернення, духа покаяння та миру для всього світу».
Лукавий – це не міф
Тема духовної боротьби особливо прозвучала у вітанні до арабомовних прочан. Зауваживши,
що залишивши нам молитву «Отче наш», Ісус хотів, аби вона завершувалася проханням про
визволення від лукавого, Папа сказав: «Не думаймо, що він є міфом; цей підступ веде до втрати
нашої пильності, й тоді, коли ми зменшуємо оборону, він використовує цей момент, щоб
знищити наше життя. Отож, тримаймо в руках “запалені світильники” та застосовуймо
могутню зброю, яку нам дає Господь: віру, яка виражається в молитві, роздумуванні над Божим
словом, сакраментальному Примиренні та ділах милосердя».
Джерело: vaticannews.va
	
  

UGCC HEAD: NOW THE GREEK
CATHOLICS FACE THE MOST
DIFFICULT
–
BUILDING
PATRIARCHATE
13 May 2019
The fact that today the Greek Catholics are
still facing the most difficult task – to build a
patriarchate – was mentioned by the head of
the UGCC on May 11 in Philadelphia, PA
where these days he is on an official visit.
Patriarch Sviatoslav took part in the
celebration of the 45th anniversary of the "St Sophia" Society of Ukrainian Catholics in the
United States. This partnership is doing a great job in restoring the Patriarchal Fund which
should become the foundation for the building of the Patriarchate of the UGCC.
“It is important that we all join the setup of patriarchal structures because without this it
will not be possible to fully comply with the will of Patriarch Iosyp,” the Primate
emphasized.
“I ask myself and God: what does it mean for us to fulfill our mission? I look at the actions
of Patriarch Iosyp Slipyi and I see that when he was released from Stalin’s concentration
camps he set three goals for himself, that is, three types of incarnation of God's wisdom in
the mission of his patriarchal ministry,” said the Primate. “The first task was the creation of
an intellectual center, in particular the Ukrainian Catholic University in the name of St.
Clement, the Pope of Rome; the re-establishment of the Studite monasticism; and the
struggle for the patriarchy ... This is a peculiar spiritual testament of Patriarch Iosyp for us,
his descendants. And this is in line with the goal and mission that the Lord entrusts to our
Church while speaking through us to our people.”
Patriarch Sviatoslav recalled the efforts of his predecessor, His Beatitude Lubomyr (Husar),
in constructing the Patriarchate of the UGCC. "His Beatitude Lubomyr Husar said that the
Patriarchate is not an end in itself, but is primarily a tool (means) that we should be an
united and powerful Church which feels itself as a united community and gathers in the
scattering of the existing," said the Greek Catholic spiritual leader and added, "In order for
us to successfully build a patriarchate, we need to bring our Church to a new level of its life
and existence, - the level of communication, mutual respect and understanding, a shared
responsibility for the fate of the Church and the people.”
In addition, in his speech, the Head of the UGCC also mentioned the current challenges in
Ukraine. He believes that “we should build the patriarchate and extend our hand to the
Orthodox brethren for unity.”
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REVENUES / ПРИХІД: SUNDAY COLLECTION 05-12-2019

SUNDAY COLLECTION / ЗБІРКА (Envelopes) ……………………….
(Cash) …………………………………………………………………
CANDLES…………………………………………………………………………………………

$
$
66.00 $

1,456.00
126.00
61.00

TOTAL: $

1,643.00
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Понеділок, 20 травня
Южин Е. за бл. п. Архиєрея Михаїла (Микицей)
Вівторок, 21 травня
10:00 Похорон бл. п. Омелян Граб
Четвер, 23 травня
4:00рм Мо леб ен до Пресвятої Богород иці
П’ятниця, 24 травня
Бабчук О. за бл. п. Василя Бабчука (40д.) П.
Субота, 25 травня
4:00 рm Divine Liturgy
Неділя, 26 травня, про Сліпонародженого/ Blind Man
10:00р. Свята Літургія/ Divine Liturgy

Якщо	
  комусь	
  потрібна	
  душпастирська	
  опіка	
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  шпиталі	
  чи	
  в	
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опіки,	
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   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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GOD BLESS
THE UNITED STATES
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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

