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Душпастирське послання 
ієрархів Української Католицької Церкви 

США на Пилипівку 
всечеснішому духовенству,  
преподобному монашеству, 

семінаристам, нашим дорогим вірним 
Української Католицької Церкви 
у Сполучених Штатах Америки 

  
Бог нам прибіжище і сила; у нещастях з’явився з 
дужою допомогою. 
Тим не злякаємось, хоч би й земля провалилась і гори 
захиталися серед моря. 
Нехай ревуть, бушують його води, хай дрижать гори від його обурення. 
Господь сил з нами, Бог Якова — наша твердиня» 
Псалом 45 на Великих (Царських) Часах 
  
Слава Ісусу Христу! 
Дорогі в Христі, 
Останніми тижнями увесь світ знову занімів у тривожному очікуванні погіршення пандемії COVID-19. 
Теперішній час став не періодом очікування благодатних дарів осені та радості Різдва, але напруження 
та страху: ми усвідомлюємо, що торішній гіркий досвід великої кількості захворювань і смертей може 
повторитися. Ми, зрештою, глибше усвідомлюємо власну смертність. 
Саме тому, на початок Різдвяного посту звертаємось до Вас зі словами духовної розради та закликом 
довіри до Божого Милосердя. Ми разом входимо в період Пилипівки — підготовки до зустрічі 
воплоченого та народженого Бога. Ми готуємося зустріти не просто дитятко, а вітати у нашому світі 
Богочоловіка — Ісуса Христа, Спасителя світу. Народження Ісуса є моментом Богоявлення, яке ми 
бачимо як в Різдві Господньому, так і в явленні Бога на Йордані: «Це Син мій любий, що його я 
вподобав» (Мт. 3,17). А остаточне сповнення плану Богоявлення звершується Воскресінням — 
перемогою над смертю і даром життя вічного «тим, що в гробах», тим, які втратили рай. 
Піст перед Різдвом триває 40 днів, його називаємо Пилипівкою на честь Апостола Филипа, який у 
нашій традиції відомий як Пилип. Цей піст допомагає людям сфокусуватися і підготуватися до 
приходу Месії. Його прихід змінює світ, бо Бог стає Людиною, щоб людина обожествилась і 
повернулася на Небо, відновила гармонійну єдність небесного та земного у собі. 
Літургійні тексти Різдва розкривають богословський зміст свята: 



 2 

SUNDAY COLLECTION / ЗБІРКА (Envelopes)…………...…….………..………………………….…………...…………….$1,294
CASH…...…………..………...……………………………...…………….…………………………..………………………….……………….$219
CANDLES………………………………..…………………..………..……………………………………………………………………………….$43
ST. ANDREW'S PENCE…...............…..............................….................................................................... $186
PRESENTATION OF THE B. V. M. …................................................................................................ $10

TOTAL: $1,752

REVENUES / ПРИХІД:   SUNDAY COLLECTION NOVEMBER 28th, 2021 
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«Готуйся, Вифлеєме, добре приберіться ясла! Вертепе, привітай, бо Істина прийшла, тінь минула і Бог 
від Діви появився людям, прийнявши нашу подобу і обожествивши тіло. Тому Адам відновлюється з 
Євою, взиваючи: Боже змилування з’явилось на землі, щоб спасти рід наш»(Стихира св. Софронія 
Єрусалимського, Царські Часи, 1 час). 
Відновлюється не лише Адам та Єва, але й ми, їхні нащадки, через воплочення Ісуса повертаємо собі 
нашу первісну гідність дітей Божих. У Різдві Христовому починається спасіння людського роду від 
отрути гріха та смерті. Тому наше приготування Різдвяним постом є періодом радості, а не смутку. Ми 
відмовляємось від усяких приземлених і дочасних радостей задля справжньої Радості — святкування 
народження Богочоловіка, входження Його у нашу природу, яку Він возносить на Небо. 
Сьогодні світ страхається вірусу, який шкодить нашому тілу, а то й може цілком його знищити. 
Христос народжується в часі перепису населення в Римській Імперії, збурення народів, в період 
тисняви та нестачі навіть місця для нічлігу. Христос приходить не посеред пандемії, але в убогу 
стаєнку — в місце, насичене вірусами та інфекціями, серед антисанітарії жорстокого світу. Проте 
навіть там, в найубогішому місці, його зустрічає тепло тварин та радість простих пастухів. 
Саме стаєнка та ясла стають взірцем та прикладом великої Божої Любові та Милосердя до людини, 
Його творіння: 
«Перед різдвом твоїм, Господи, безплотні сили дивувалися, з трепетом бачачи таїнство твоє, бо як 
Немовля зволив народитися ти, що небо зорями прикрасив, і в яслах тварин нерозумних возліг ти, що 
рукою своєю утримуєш всі кінці землі; у цьому провидінні пізнали ми милосердя твоє, Христе. Велика 
твоя милість, — слава тобі!» (Стихира св. Софронія Єрусалимського, Царські Часи, 3 час). 
Проходячи період Різдвяного посту, відкриймо для себе Слово Боже — Христа, який воплочується та 
рождається від Діви Марії, Пресвятої Богородиці. Слово стає тілом… Відкриймо для себе Слово, 
воплотімо Його в собі. Найперше приготуймо себе, наше єство, наше серце, зодягнувшись у покаяння. 
А відтак, хай наше очікування народження Христа-Спасителя наповниться радістю та довірою. Робімо 
це спільно в наших сім’ях, з тими, хто поряд, з тими, з ким разом очікуємо на велику переміну людини 
і всесвіту, — адже «Бог-Господь, і явився нам». 
Благословення Господнє на Вас! 
  
† Борис Ґудзяк, 
Митрополит Української Католицької Церкви у США, 
Архиєпископ Філадельфійський 
† Павло Хомницький, ЧСВВ, 
єпископ Стемфордської єпархії 
† Венедикт Алексійчук (автор), 
єпископ Чиказької єпархії святого Миколая 
† Богдан Данило, 
єпископ Пармської єпархії святого Йосафата 
† Андрій Рабій, 
єпископ-помічник Філадельфійської архиєпархії 
  
Листопад, 2021 року Божого 
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Website: www.uccnp.org 
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) 525-2438  

Divine Liturgy/Свята Літургія 
Saturday/Субота           4:00 pm (Eng.) 
Sunday/Неділя            10:00 am (Ukr.) 
Weekdays/На тижні       9:00 am 
Holy Days/Свята          10:00 am 
	

Понеділок, 6 грудня, Св. Отця Миколая, Мирликійського чудотворця 
9:00 аm Свята Літургія  
Вівторок, 7 грудня 
9:00 аm  Шелдон-Боднар Х. за бл. п. усопших із родини Шелдон і Боднар 
Четвер, 9 грудня 
9:00 аm Южин Е. за бл. п. Катерину Курнявку  
П’ятниця, 10 грудня 
9:00 аm Южин Е. за бл. п. Ярославу Хомик (1р.) 
Субота, 11 грудня 
4:00 рm  Свята Літургія/ Divine Liturgy   Grogoza A. L. for bl. m. +  
Неділя, 12 грудня,  Праотців / Forefathers 
10:00 am.  Свята Літургія/ Divine Liturgy   
Epistle: Colossians §257 [3:4-11]. Gospel: Luke §76 [14:16-24]. 

			СВЯТІ	ЛІТУРГІЇ 	 . 	
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 International
 Food
 13201 Tamiami Trail,
 North Port, FL 34287

Mira Babek

GOD BLESS

THE UNITED STATES

OF AMERICA

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

CELL: (941) 321-0655
 Toll Free: (800) 330-1320 • Fax (941) 485-8132

Home: (941) 426-5766
Email: romalong@hotmail.com

RomaLong.net

1611 Manzana Ave • Punta Gorda, FL 33950
941-916-9003 | www.absolute-window.com

ASK ABOUT RECEIVING $250 OFF
-- --

ABEL TO FIX
APPLIANCE REPAIR

941-257-9100
Owner James Abel

Parishioner Discount

2559 N. Toledo Blade Blvd, Suite 3
North Port, Florida

 • Elder Law
 • Estate Planning
 • Probate
 • Business & Real Estate Planning

941.876.4275 • www.lyons-law.com

Richard D. Lyons, Esq.

	 Venice	 North	Port
	 (941)488-2291	 (941)426-2880

 “The Primary Chronicle of Kyivan Rus’”    
 A new English translation of 
 “Povist Menulykh Lit” 
 available now on line at Amazon.com,
 Barnesandnoble.com and other book vendors.

LET US PLACE YOUR AD HERE.

Contact Scott Messner
to place an ad today! 

smessner@4lpi.com or (863) 875-1101

OLGA MACHEFERT
REALTOR® (941) 500-9925

Olgam@kw.com
Speaks English,

Ukranian, Russian


