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ТHЕ FATHER AND HEAD OF THE UGCC, HIS BEATITUDE SVIATOSLAV, DURING THE HIERAR-

CHICAL DIVINE LITURGY ON THE SUNDAY OF THE MAN BORN BLIND, WITHIN THE FRAMEWORK 
OF THE 16TH PILGRIMAGE TO THE MOTHER OF GOD OF VYSHHOROD, DELIVERED A HOMILY THAT 
DREW ATTENTION TO THE GOSPEL PASSAGE, WHICH TELLS ABOUT THE HEALING OF THE BLIND. 
HE EXPLAINED THE DEPTH AND CONTENT OF THIS STORY. THE FOLLOWING IS A SUMMARY OF 
HIS BEATITUDES HOMILY...  
 

From His Beatitude Sviatoslav in Vyshhorod: We came to the 

Mother, who was a prisoner herself and whose eyes are now 

weeping over the sons and daughters of Ukraine 
 

 Sometimes it is so important for us to have in life some-

one who understands us. When we are in pain, we look for such a 

person. A son is looking for a mother, a daughter is looking for a 

father, a husband is looking for his wife, a wife misses her hus-

band, who is defending Ukraine. How much we need someone 

who would understand us without words! How we need someone 

who does not need to be explained, who sees deeper than the hu-

man eye sees. And today, in Vyshhorod, we feel that the Blessed 

Virgin Mary is the one who sees, knows and understands. 

 This was stated by His Beatitude Sviatoslav, the Father 

and Head of the UGCC on the Sunday of the Blind Man in 

Vyshhorod during the Hierarchal Divine Liturgy within the 

framework of the 16th pilgrimage to the Vyshhorod Icon of the 

Mother of God. 

 In his homily, the Primate explained the depth and con-

tent of the Gospel passage, which tells a story of the healing of a 

blind man. First of all, the preacher drew attention to the fact of 

giving the gift of physical sight. 

According to him, these are two ways of living, knowledge, ac-

tivity and building relationships between people, which Christ 

calls living in darkness and walking in light. 

 “A man born blind is the image of every person born to 

a life in this world in the state of original sin, the image of a per-

son who is wounded in his ability to distinguish between good 

and evil, and thus to choose good between good and evil”, said 

the bishop and noted that when the blind man walked in the dark, 

everyone considered him as “one of them”, and after Christ gave 

him the gift of sight, everyone began to doubt, and even parents 

were afraid to call him their son. 

 “When God speaks to them, when he works a miracle, 

they don't see it, they don't know it, and don't feel it. Because, 

even reading God-inspired texts, they live in darkness and do not 

know, do not have the light that comes from the word of God”, 

said the Head of the Church.  

 His Beatitude Sviatoslav than explained the importance 

of faith in human life. According to him, faith is the moment of a 

person’s transition from life in the dark to walking in the light, 

the moment of new birth, when a person, on 
Continued on p.4 
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ОТЕЦЬ І ГЛАВА УГКЦ БЛАЖЕННІШИЙ СВЯТОСЛАВ В НЕДІЛЮ СЛІПОНАРОДЖЕНОГО ПІД 
ЧАС АРХИЄРЕЙСЬКОЇ БОЖЕСТВЕННОЇ ЛІТУРГІЇ В МЕЖАХ XVI ПРОЩІ ДО 

ВИШГОРОДСКОЇ БОГОРОДИЦІ. У ПРОПОВІДІ ПРЕДСТОЯТЕЛЬ ЗВЕРНУВ УВАГУ НА 
ЄВАНГЕЛЬСЬКИЙУРИВОК, ЯКИЙ РОЗПОВІДАЄ ПРО ОЗДОРОВЛЕННЯ СЛІПОНАРОДЖЕНОГО. 

ВІН ПОЯСНИВ ГЛИБИНУ І ЗМІСТ ЦІЄЇ ІСТОРІЇ. НАСТУПНЕ Є ПОВНИЙ ТЕКСТ ПРОПОВІДІ 
БЛАЖЕННІШОГО... 

 

Проповідь Блаженнішого Святослава у неділю 

Сліпонародженого під час XVI прощі до Вишгородської 

Богородиці 
 

Mи сьогодні просимо Пречисту Діву Марію, першу зрячу, 

першу, яка не була підвладна первородному гріху, 

допомогти сучасному людству прозріти. Просимо 

допомогти всім побачити злочини російського ворога і 

водночас героїзм, силу і незламність нашого народу, а нам 

допомогти побачити перемогу України. 
 

Всесвітліші та всечесні отці!   

Преподобні брати і сестри в монашестві!Любі браття-

семінаристи! Достойні пластуни – наша славна молоде! 

Дорогі паломники, які сьогодні прибули до Вишгороду, до 

цього особливого паломницького центру, відпустового 

місця нашої Церкви!  Дорогі браття і сестри, які зараз у 

різних кінцях світу, України, навіть на окупованих 

територіях, моляться з нами, беруть участь у цьому 

паломництві за допомогою нашого «Живого телебачення»! 

Достойні, улюблені наші вишгородські парафіяни! 

Дорогі гості сьогоднішнього свята! 
 

Христос воскрес! 
 

У сьогоднішньому Божому слові, у слові Святого 

Євангелія, яким Господь Бог до нас промовляє, ми чуємо 

про оздоровлення сліпонародженого, про дарування 

можливості бачити тому, хто народився незрячим. 

Уся глибока історія цього чуда, а відтак усвідомлення того, 

що сталося, як ми чули, читаючи священний текст, 

говорить не тільки про надання (бо не йдеться про 

повернення) фізичного зору. Йдеться про два способи 

життя, два види знання, діяльності людини і будування 

стосунків. Христос називає ці два способи життям у 

темряві та ходінням у світлі. 

У темряві живе той, хто не знає Бога. Властиво, 

сліпонароджений чоловік є образом кожної людини, яка 

народжується до життя в цьому світі в стані первородного 

гріха; яка зранена у своїй здатності розрізняти добро і зло, 

у здатності радше шукати добро, ніж вибирати зло; яка 

скалічена у спроможності будувати стосунки з Творцем та 

іншими людьми, а тому бачити і 

пізнавати Бога, людину і світ. продовження на с. 4 
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WE ARE REPRINTING THE INTERVIEW WITH ANDRIY ZAGORDNIUK,  WHO WAS IN THE KYIV 
POST IN RESPONSE TO THE NEW YORK TIMES EDITORIAL ON MAY 19,  "WAR IN UKRAINE IS 
GETTING COMPLICATED AND AMERICA ISN'T READY  (A COPY OF THE NY TIMES ARTICLE IS 

NEXT TO THE BULLETIN)." HERE IS PART 2 . 
 

Andriy Zagorodnyuk: ‘Those who say Ukraine can’t win don’t understand 
the situation’ 

 

Andriy Zagorodnyuk: In America, for a long time, there has 

been an idea that NATO should not enter a fight against Russia 

to avoid escalating the situation into a world war. Also, there is 

this word “escalation” they fear. There is the term World War 

III. We are absolutely sure that, at this point, the word 

“escalation” has completely sputtered out. Just because we see it 

very clearly that Russia has already reached the limits of its ca-

pabilities. They can’t do anything drastically worse. 

 They’re already drawing on their last reserves. There’s 

an interesting thing now — they’re mobilizing untrained re-

serves. They are forming some company and battalion tactical 

groups without any collective training. And they send them into 

battle. Of course, their combat effectiveness is non-existent. And 

it demonstrates that they are out of options.  

 Of course, they have reserves at home, but they can’t 

just send them all to Ukraine, as they will end up having no mili-

tary at all. Amid all their losses, they are not even close to hav-

ing the results they expected, even in Donbas. In fact, they are 

collapsing, and they understand they can’t wage war against 

Ukraine. Now imagine what’s going to happen if NATO joins. 

What sort of escalation are we talking about? The only person 

not interested in this escalation is Putin. Because if NATO joins, 

he’s got no chances.  

 Foreign analysts have had a rather twisted understand-

ing of Russian capabilities. They used to estimate it mechanical-

ly, based on the quantities of vehicles, potential, available man-

power, and budget. $60 billion a year must be a very serious 

defense budget. But now, they see things clearly. 

 Defense think tanks see this paradox — in spite of all 

those numbers voiced and money spent, Russian capabilities are 

actually very limited. But many, including political analysts, still 

exist within the paradigm they were in at the beginning of the 

(full-out) war three months ago. They thought Russia is a super-

power. 

 They’re still living in the past. Back in the day, the offi-

cial opinion did not give Ukraine many chances. There has been 

a big change of heart. But now, someone like the New York 

Times editorial board seems to have this outdated understanding 

of who we are facing. There won’t be a nuclear war, no conflict 

acceleration, or escalation because Russia has no strength for 

that.   

 We’d recommend that the New York Times editorial 

board actually read the New York Times newspaper. The famous 

Tymothy Snyder recently had an article comparing (Putin’s 

Russia) to fascism. He has strong evidence saying that modern 

Russian ideology is very similar to the fascist ideology. 

And now tell me — if in the editorial we change “Putin” for 

“Hitler,” what would it sound like? What would their sugges-

tions for reaching compromises and making agreements sound 

like? How do they suggest that we make agreements with fas-

cism? It’s not possible, because our positions are in absolute 

opposition.  

ПЕРЕДРУКОВУЄМО ІНТЕРВ’Ю З АНДРІЄМ ЗАГОРДНЮКОМ, ЯКЕ БУЛО В KYIV POST НА 
ВІДПОВІДЬ  NEW YORK TIMES, ВІД 19 ТРАВНЯ. СТАТТЯ «ВІЙНА В УКРАЇНІ 

УСКЛАДНЮЄТЬСЯ, А АМЕРИКА НЕ ГОТОВА» (ДАЛІ КОПІЯ СТАТТІ NY TIMES ДО 
БЮЛЕТЕНI.  ОСЬ ЧАСТИНА 2, 

Андрій Загороднюк: “Ті, хто каже, що Україна не може перемогти, не 
розуміють ситуацію.” 

 

Незалежний Київ: І чому, на вашу думку, багато хто на 

Заході наполягає на тщму, що Україна не може 

перемогти? 
 

Андрій Загороднюк: В Америці вже давно існує думка, що 

НАТО не варто вступати в боротьбу з Росією, щоб 

уникнути переростання ситуації у світову війну. Крім того, 

саме слово “ескалація” їх лякає. Існує термін Третя світова 

війна. Ми абсолютно переконані в тому, що на даний 

момент слово “ескалація” повністю втратило свою 

вагомість через те, що ми чітко бачимо, що Росія вже 

досягла меж своїх можливостей. Вони не можуть зробити 

нічого кардинально гіршого. 

 Вони вже використовують свої останні резерви. 

Цікава річ відбувається зараз— вони 

мобілізовують непідготовлені резерви. Вони формують 

роти та батальйони без будь-якої підготовки. І вони 

посилають їх у бій. Їх боєздатності не існує. І це свідчить 

про те, що у них немає варіантів. 

 Звісно, у них вдома є резерви, але вони не можуть 

їх усіх відправити в Україну, так як вони в кінцевому 

підсумку залишаться взагалі без війська. Попри всі їхні 

втрати, вони навіть близько не мають результатів, на які 

вони розраховували, навіть на Донбасі. Насправді вони 

зазнають невдачі і розуміють, що вони не можуть вести 

війну проти України. А тепер уявіть, що станеться, якщо 

НАТО приєднається. Про яку ескалацію йде мова? Єдина 

людина, яка не зацікавлена у цій ескалації є Путін. Бо якщо 

НАТО приєднається, то у нього не буде жодних шансів 

шансів. 

 Іноземні аналітики мали досить викривлене 

розуміння російських можливостей. Вони давали оцінку 

механічно, опираючись на кількість транспортних засобів, 

потенціал, наявні трудові ресурси та бюджет. 60 мільярдів 

доларів на рік є дуже серйозний оборонний бюджетом. Але 

зараз, вони бачать речі чітко. 

 Оборонні аналітичні центри бачать цей парадокс — 

незважаючи на всі ці озвучені цифри та витрачені гроші, 

російські можливості насправді є дуже обмеженими. Але 

багато, в тому числі політичних аналітиків, все ще 

залишаються у парадигмі, в якій вони перебували на 

початку (повномасштабної) війни три місяці тому. Вони 

вважали Росію наддержавою. 

 Вони все ще живуть в минулому. У ті часи офіційна 

думка не давала Україні багато шансів. Відбулася велика 

зміна. Але такі видавництва як Нью-Йорк Таймз мають, 

здається, застаріле розуміння того, з ким ми маємо справу. 

Ні ядерної війни, ні прискорення конфлікту, ні ескалації не 

буде, тому що в Росії немає сили для цього. 

 Ми б порадили редакції Нью-Йорк Таймз насправді 

почитати Нью-Йорк Таймз. Відомий Тімоті Снайдер 

нещодавно опублікував статтю у якій порівнював  

(Путінську Росію) та фашизм. У надає вагомі докази 

стверджуючи, що сучасна російська ідеологія є дуже 

схожою до фашистської ідеології. 

https://www.nytimes.com/2022/05/19/opinion/russia-fascism-ukraine-putin.html
https://www.nytimes.com/2022/05/19/opinion/russia-fascism-ukraine-putin.html
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The Kyiv Independent: So why is this idea of “ceasefire at 

any price” dangerous?  

Andriy Zagorodnyuk: This idea makes no sense. Any sort of 

armistice would entail two threats.  

 First, Putin can just make use of it to recover. They 

would just be recovering and preparing for a new stage of the 

war. They would manipulate this idea of “putting an end to the 

bloodshed.” 

 Unfortunately, many foreign observers, journalists, and 

politicians say all the time that there needs to be a ceasefire. An 

armistice doesn’t stop the war at all. All it will do is give Putin a 

chance to exhale and re-launch a military campaign with a fresh 

start.  

 Besides, they will launch the full force of their disinfor-

mation machine to accuse us of violating this ceasefire.  

The Kyiv Independent: Is Ukraine’s ultimate goal to take all 

its territories back, including Donbas and Crimea?  

Andriy Zagorodnyuk: Our country has carefully explained this. 

(The U.S. administration) understands 

that our ultimate goal is to reinstate con-

trol of all territories as of 1991, hold 

those responsible for war crimes ac-

countable, and get reparations. But the 

first goal is to kick Russians back to 

where they were before Feb. 24. The 

U.S. administration sees and under-

stands this as well.  

 There’s a window of oppor-

tunity now as Russia is in its weakest 

condition in its history. We need to take 

this chance and not miss it. You can’t 

fight a war always looking back and 

being afraid of making an extra step. 

One can’t support us and be always 

restraining oneself. This self-restraint, if 

there is still any left, is something that 

our Western partners should change.  

 During the Ramstein confer-

ence, there were correct statements, and we definitely support 

them. (U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin) said they were 

ready to move heaven and earth to let Ukraine win. Resolve has 

been indicated. So let’s get this implemented without looking 

back and restraining ourselves all the time.  There’s also the no-

tion of “critical mass.” 

 Imagine you have a bucket of water. You can pour the 

whole bucket onto the fire and put it out at once. But you can 

also get a glass and try to choke the fire with small sips of water. 

The same amount of water, different results. We need to avoid a 

situation where we get assistance in small sips. It’s a critical 

challenge to us now — a lot of money has been allocated, and 

over 40 nations have joined. Now, it’s important that we, as a 

coalition, are not afraid of winning. 

 Nothing is going to happen if Putin loses. He might 

retire, or die, or whatever. In this situation, it’s important to col-

lect this critical mass of weaponry and capabilities. Immediately 

after that, we’ll be able to launch a large-scale counter-

offensive.   

А тепер скажіть — якщо в редакції ми змінимо “Путін” на 

“Гітлер”, як би це могло прозвучати? Як би їхні пропозиції 

щодо досягнення компромісів і домовленостей 

звучали тепер? Як вони пропонують домовитися з 

фашизмом? Це неможливо, 

тому що наші позиції абсолютно протилежні. 
 

Незалежний Київ: Так чому ця ідея “припинення вогню 

будь-якою ціною” є небезпечною? 
 

Андрій Загороднюк: Ця ідея не має жодного сенсу. Будь-яке 

перемир’я означало б дві загрози. 
 

 По-перше, Путін може просто використати це для 

відновлення. Вони просто оговтаються і підготуються до 

нового етапу війни. Вони будуть маніпулювати цією ідеєю 

начебто щоб “покласти край кровопролиттю”. 

 На жаль, багато іноземних спостерігачів, 

журналістів, політиків постійно говорять про те, що потрібно 

припинити вогонь. Перемир’я зовсім не зупиняє війну. Все, 

що воно зробить, це дасть Путіну шанс видихнути і 

відновити військову кампанію з нового старту. 

 Крім того, вони запустять всю 

силу своєї дезінформаційної машини, 

щоб звинуватити нас у порушенні 

цього режиму припинення вогню. 
 

Незалежний Київ: Чи є кінцевою 

метоюа України повернути всі свої 

території, 

включно з Донбасом і Кримом? 
 

Андрій Загороднюк: Наша країна це 

ретельно пояснила. (Адміністрація 

США) 

розуміє, що наша кінцева мета – 

відновити контроль над усіма 

територіями на стан 1991 року, 

притягнути до відповідальності винних 

за скоєння воєнних злочинів, та 

отримання відшкодування. Але перша 

мета – це відкинути росіян туди, де 

вони були до 24 лютого. Адміністрація 

США бачить і розуміє це також. 

 Зараз є вікно можливостей, оскільки Росія перебуває 

в найслабшому стані в своїй історії. 

Ми повинні скористатися цим шансом і не упустити його. Не 

можна вести війну, завжди оглядаючись назад і боятись 

зробити зайвий крок. Не можна водночас підтримувати нас і 

завжди відсторонювати себе. Це самовідсторонення, якщо 

воно ще де і залишилося, є тим, що наші західні партнери 

повинні змінити. 

 Під час конференції Рамстайна прозвучали 

правильні твердження, і ми однозначно підтримуємо їх. 

(Міністр оборони США Ллойд Остін) заявив, що вони готові 

зрушити небо і землю, щоб дати Україні перемогти. Тож 

давайте реалізуємо це не озираючись назад і не стримуючи 

себе весь час.  Існує також поняття “критична маса”. 

 Уявіть, що у вас є відро з водою. Можна вилити ціле 

відро на вогонь і погасити його відразу. Але можна також 

дістати склянку і спробувати погасити вогонь маленькими 

порціями води. Одинакова кількість води, проте результати 

різні. Нам потрібно уникати 

ситуації де ми отримуємо допомогу продовження на с. 7 
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the hand, is the same but, on the other – begins to live a complete-

ly different life. 

“Therefore, faith is like enlightenment. Person’s faith, which 

opens her inner spiritual eyes, makes her a new creation. And this 

faith, which enables personal communion with God, necessarily 

leads to Baptism”, the Archbishop said. 

“Baptism is the moment when a person begins to see himself, the 

world in a new way and experiences in a new way the presence of 

the living God, who became visible, came into the world and en-

lightens and sanctifies each person. He calls us out of the dark-

ness of sin, gives us Himself and the opportunity to communi-

cate with Him, to know Him, to see Him and feel that He is 

present in our lives”, said the Father and Head of the UGCC. 

 His Beatitude Sviatoslav noted that the words about 

life and walking in the light, about enlightenment, the gift of 

being a new person, new people of God are especially experi-

enced in Vyshhorod, as this place was the first pilgrimage cen-

ter of Kyivan Rus-Ukraine. “Here, in Vyshhorod, in the an-

cient princely estate of Saint Princess Olga, the relics of the 

first Kyiv saints Borys and Glib rested, and here our people 

honored and honor the icon of the Mother of God”, said the 

Archbishop, recalling the history of this place. 

“Today we came before the eyes of the one, who is the first 

teacher of the Christian faith. We came before the sighted eyes of 

the one whom the word of God calls the first to believe – our Im-

maculate Virgin Mary, our Mother”, said the Head of the UGCC. 

 Today we are standing before the eyes of the one, the 

Archbishop continues, who had seen a lot throughout the history 

of Kyiv Christianity. She saw the sad year of 1155, when Prince 

Andrey Bogolyubsky burned Kyiv and pillaged Vyshhorod. She 

saw then how the towns and villages of the Kyiv State were burn-

ing from the so-called “god-loving” one.  Her eyes were crying 

as she became a prisoner of war, was taken captive by the northern 

enemy, who stolen her real, proper name. 

 “Her eyes are still crying over the sons and daughters of 

Ukraine. Today she is crying over those who are forced to flee 

their homes, their land. Again, She is going today with those 

whom the Russian invader is forcibly taking to Russia. We know 

that there are already over a million of such prisoners who have 

been forcibly removed from Ukrainian land and then returned and 

given weapons, ordering to kill Ukrainian citizens by“mobilizing” 

in the occupied territories. Today, our Mother, who sees the truth, 

whose eyes are crying today together with Ukrainian mothers, 

sons and daughters of Ukraine, is with us”, he assured. 

 His Beatitude Sviatoslav pointed out that, by marvelous 

providence, today the northern Kyiv region is the place where 

many people in the world begin to see clearly. According to vari-

ous witnesses, from this place they return being completely dif-

ferent people. 

 “How strongly we need today, especially in the context 

of this pilgrimage, to return home with hope, faith, with the feel-

ing that the Lord is with us”, he stressed. 

 “Today we ask the Blessed Virgin Mary – the first sight-

ed, the first who was not subject to original sin – to help modern 

humanity to see, see not only the crimes of the Russian enemy, but 

also the heroism, strength and steadfastness of Ukraine, and all of 

us – to see victory”, said the Father and Head of the UGCC. 

 “Lord, bless your children today! Make us faithful people 

who live and walk in the light, who not only know about You, but 

also know You, because You are alive here among the believing 

Christians of Ukraine”, the spiritual leader of Ukrainians added. 

The UGCC Department for Information 

Коли цей сліпонароджений ходив у темряві, жебракував на 

паперті в храмі, усі вважали його своїм. Його пізнавали і 

визнавали батьки, сусіди мали за свого. Навіть 

законовчителі, юдейська синагога вважали його 

послідовником навчання Мойсея. Бо всі вони, як і цей 

сліпець, жили в темряві, – у темряві невірства. Каже пророк 

Ісая: «Слухом почуєте, та не зрозумієте, і дивлячись, не 

побачите» (Мт. 13, 14). Тож замало мати око, щоб бачити, 

замало мати вухо, щоб чути, – треба щоб вони були 

відкритими! 

 Але коли 

Х р и с т о с 

п о д а р у в а в 

чоловікові зір, дар 

б а ч и т и ,  у с і 

засумнівалися, чи 

це він. Батьки 

бояться назвати 

його своїм сином. 

Кажуть, що він 

дорослий, сам про 

с е б е  м о ж е 

сказати. 

 Зцілений незрячий вже більше не жебракує, живе в 

цілком іншому світі, бо ходить у тому світлі, яке само 

торкнулося його очей і їх відкрило. Законовчителі 

починають вважати його віровідступником. Вони знають, що 

до Мойсея промовляв Бог, а коли Бог говорить до них, коли 

робить чудо, то вони, бачте, цього не розуміють, не 

відчувають. Бо, навіть читаючи богонатхненні тексти, 

живуть у темряві і не мають того світла, яке виходить із 

Божого слова. 

 Моментом відкриття очей і всього людського єства 

до Божого світла, моментом переходу від життя в темряві до 

ходіння у світлі, моментом нового народження, коли та сама 

людина починає жити цілком іншим життям, стає 

непізнаваною порівняно зі своїм первісним станом, 

моментом нового пізнання Бога, переживання Його 

присутності, здатністю Його бачити – є віра! 

Віра подібна до просвічення. Віра, яка відкриває людині 

внутрішні, духовні очі, робить з неї нове створіння, дарує їй 

можливість особистого спілкування з Богом, обов’язково 

веде до Хрещення – занурення у світло, у життя самого Бога! 

 Христос зробив із землі грязь, помазав нею очі 

сліпого чоловіка і сказав йому піти вмитися у Силоамській 

купелі. Лише після вмивання в купелі він прозрів. 

З давніх-давен Христова Церква вважала Святе Таїнство 

Хрещення купіллю прозріння, просвічення. Це занурення у 

світло є тим момент, коли сліпонароджений по-новому 

починає бачити себе, світ і переживати присутність поруч із 

собою живого Бога, який став видимим, прийшов у світ і 

сказав про себе: «На суд у цей світ прийшов Я: щоб ті, які не 

бачать, бачили, а ті, які бачать, – сліпими стали» (Ів. 9, 39). 

 Христос сьогодні об’являється як це світло. Він 

каже: «Я – світло світу» (Ів. 9, 5), яке просвічує і освячує 

кожну людину, що приходить на світ. Він звертається до 

своїх апостолів, перед тим як зцілити незрячого, зі словами: 

«Ані він не згрішив, ані батьки його, – відказав Ісус, – але 

щоб ділам Божим виявитись на ньому! Поки дня, маємо 

виконувати діла того, хто послав Мене, – бо ніч надходить, 

за якої ніхто не зможе діяти. І поки Я у світі – Я світло 

світу» (Ів 9, 3–5). У ділі просвічення 
продовження на с. 8 
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This Week                                                  Цього Тижня 

Keep in your prayers:   Olga Kozak, Rosalie Deeds, 

Ed Coleman, Riley Nolan, Johanna Riznyk, Laura, 

Lucille Maryniw, Sean Patterson, Maria Lojuk, 

Anna Hajduk, Mark Lawrin, Marta Stadnyk,  Reed 

Meersman,  Irena & John Skrypnyk, Mary 

Papinko,  Max & Valentina Laurtaire, James Styokes,  Spirit 

of St Joseph, Fr. Michael Bliszcz, Michael & Debbie 

Cerkowniak; wounded soldiers, our clergy; the refugees of 

Ukraine, Soldiers, orphans of Ukraine; the soldiers who have 

fallen fighting for the freedom of Ukraine; and sick and shut-

ins of the parish 

INTENTIONS 
 
 

SUNDAY, JUNE 5TH - PENTECOST; DESCENT OF THE HOLY SPIRIT (G) 
HOLY FATHERS OF THE THE FIRST COUNCIL OF NICEA;  
VENERABLE CONFESSOR MICHAEL OF SYNADA (J) 
8:00 AM - Pray for the Seniors of the Parish;  Health of our 

community “Nasha vsyudy”, Roman,  Hanna, Andrij, Ihor 

9:30 AM - For the sick and shut-ins of the parish; Health  & 

Blessing for the soldiers in Ukraine; Health & blessings 

Taras, Mykhailo, Viktor, Iryna Bday, Bohdan, Viktor, Olha, 

Taras, Volodymyr, Kateryna, Andrij, Tetyana, Maksym, 

Yurij, Markian, Mariia, Sofiia, Anna, Mariia, Matvij, Solo-

miia, Mariia, Nazar, Andrij, Svyatoslav 

11:30 AM -For the youth of the parish 
 

MON, JUNE  6TH-  MONDAY OF THE HOLY SPIRIT (G) 
VENERABLE SIMEON OF THE “MOUNTAIN OF WONDERS” (J) 
9:00 AM - Pray for the children of warn-torn countries 
 

TUES, JUNE  7TH -  HIEROMARTYR THEODOTUS OF ANCYRA (G) 
3RD FINDING OF THE HEAD OF JOHN THE BAPTIST (J) 
9:00 AM - Safe journey for Marta, Taras, Steve & Joyce 
  

WED, JUNE 8TH - TRANSFER OF THE RELICS OF THE GREAT-MARTYRTHEODORE TYRO (G)  
APOSTLE CARPUS (J) 
9:00 AM - Pray for our clergy 
 

THUR, JUNE 9TH–HIERARCH CYRIL OF ALEXANDRIA (G) 
HIEROMARTYR THERAPONTUS (J)  
9:00 AM-Pray for those who are fighting to keep peace in our 

world 
 

FRIDAY, JUNE 10TH –HIEROMARTYR TIMOTHY OF PRUSSA (G) 
VENERABLE  NICETAS OF CHALCEDON (J) 
9:00 AM - In memory of +Olga Melnyk 1st Anniversary 

(Maria Melnyk) 
 

SATURDAY, JUNE 11TH - APOSTLES BARTHOLOMEW & BARNABAS (G) 
VENERABLE-MARTYR THEOOSIA THE VIRGIN (J) 
9:00 AM -  In memory: +Mae Kuzma Annivers.(George & 

Diane);  +Orest, +Ivanna, +Volodymyr,  +Ostap  (Swynyk Fam)

+Bohdan Adamko, +Bohdan, +Natalka, +Mykola, +Natalie, 

+Ivan, +Ihor, +Hanna, +Petro, +Ivan, +Hanna, +Yevgeniia, 

+Mariia, +Volodymyr, +Vasyl, +Mykhailo, +Vasyl, +Mariia, 

+Ivan, +Vasyl, +Luba, +Ihor-Marko, +Vasyl, +Andriy, 

+Maria, +Bohdan 

5:00 PM  - VESPERS   
 

SUNDAY, JUNE 12TH - SUNDAY OF ALL SAINTS; VENERABLE ONUPHRIUS THE GREAT (G) 
PENTECOST: DESCENT OF THE HOLY SPIRIT (J) 
8:00 AM - Pray for the Seniors of the Parish;  Health of our 

community “Nasha vsyudy”, Roman,  Hanna, Andrij, Ihor 

9:30 AM - For the sick and shut-ins of the parish; Health  & 

Blessing for the soldiers in Ukraine 

 11:30 AM -For the youth of the parish for a safe and healthy  

summer 
 
  

CANDLES FOR  JUNE  2022 
 

Memorial Candles 

* In loving memory of Anthony & John Deeds & Mi-

chael Garrison (Rosalie Deeds) 
* In loving memory Ksenia & Jaroslaw Danylyshyn 

(Stasula Family) 
Perpetual Oil Lamp 

* In loving memory of Dr. Osyp Szandra (Luboslawa 

Szandra) 

Lady of Hoshiw Shrine 

* In loving memory of Dackiw, Crowhurst, Barnas & 

Zubrycky Families (Lorraine Zubrycky) 

* Available 

* Mother of God Shrine 

* Health and Birthday Blessings for Mary T Papinko 

(Lorraine Zubrycky) 

* Available 

Iconostas Icon Vigil  
 Christ the Teacher  
* On the occasion of Fr Mykola’s 20th Anniversay of 

Priesthood...многая літа! 

* Available 

Mother of God   
*God’s Blessing for Ulana & Myroslaw  

(мама і тато) 

* In loving memory of Olga Melnyk 1yr anniversary 

(Maria Melnyk) 

St. Joseph the Betrothed  
* In loving memory of George Kuzma, Prokip 

Gawaluch, & Peter Kuzma (George & Diane) 

*Available 

St. Nicholas the Wonderworker  
* Available 

* Available 

Our Lady of Protection 
* Blessings for health; Roman, Andrii, Kalyna, Olesh, 

Antin, Gretchen, Irka, Marta, Taras, Danylko, Jenny, 

Pavlyk & Colin 

* In loving o Roman & Anna Romanyuk (Family) 
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Spiritual Bouquet for Father’s Day 
 Father’s day is June 19th  and all Liturgies on 

that day will be offered for Fathers, living and 

deceased. You will find envelopes in the back 

of the church.  Please print your Father’s first 

and last name and indicate whether he is living 

or deceased. You may drop the envelope in the 

collection basket or bring it to the office. 

 

духовний Букет 
19 червня святкуватимемо день батька, тому 

всі літургії будуть служитися за татів: 

живих і померлих. Ви можете скористатися 

конвертами при вході. Напишіть ім'я і 

прізвище свого тата і вкажіть чи він живий, 

чи помер. Заповнений конверт можна 

залишити у кошику в церкві, або  принести 

до канцелярії.  

Thank you in advance for your support of  

Share 2022! 

May God bless you! 

Yours in Christ, 

+ Benedict 

Thank you in advance for your support of Share 

2022! 
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маленькими ковтками. Зараз для 

нас це критичний виклик виділено багато грошей, і 

приєдналося понад 40 країн. Тепер важливим є те, щоб ми 

як коаліція, не боялись перемогти. 

 Нічого не станеться, якщо Путін програє. Він може 

піти на пенсію, чи померти, чи що завгодно. У цій ситуації, 

важливо зібрати цю критичну масу зброї та можливостей. 

Одразу після цього ми зможемо почати широкомасштабний 

контрнаступ. 

 Дехто в США був незадоволений тим, що 40 

мільярдів доларів було виділенено на допомогу Україні у 

воєнний час, кажучи, що те, що відбувається з Україною, не 

стосується Америки. 

 У всіх війнах, включаючи Другу світову, окремі 

політики бояться робити конкретні кроки. 

Навіть коли Друга світова війна була в розпалі, були 

журналісти, спостерігачі та політики в Британії, Америці, в 

Європі, кажучи, що має бути компроміс і деескалація. А 

політична мудрість громадських діячів, які приймали 

історичні рішення, завжди зводилась до того, що 

половинчатість — це смертельна справа. Це катастрофа. 

 Ті, хто скаржиться щодо 40 мільярдів для України, 

демонструють недалекоглядний підхід. Це все одно що 

заощадити гроші зараз, але потім доведеться витратити в 

десять разів більше. Все решта, а саме підтримка 

інфраструктури, навчання, персонал, технічне 

обслуговування, транспортування, і логістика – це те, чим 

займається Україна. Ми займаємось цим самі. Що ми 

хочемо від них –  це зброя та боєприпаси. Якби 

американські військові були залучені і ще до таких речей, 

то  бюджети були б набагато більшими. 

 Проблема в тому, що багато людей думали, що 

головним питанням є Китай, а не Росія. 

Але зараз ми бачимо повністю сформовану фашистську 

ідеологію, в яку вкладають багато ресурсів на її 

розповсюдження. Якщо хтось думає, що це лише між 

Україною та Росією, то це дуже недалекоглядний підхід. 

 Але слава Богу, що адміністрація США каже, що 

розуміє, що ця справа має вирішальне значення для 

майбутнього. Це не просто регіональний конфлікт. І якщо 

Росія зазнає успіху хоча б частково, це буде великий 

поштовхом для Китаю. Тим, хто каже, що Росію не 

потрібно стримувати, не вистачає стратегічного бачення. 

Як освічені, навчені, поінформовані фахівці не бачать таких 

очевидних речей? 

Незалежний Київ: А що про це думає влада США? 

Андрій Загороднюк: У них є стратегічне бачення цієї 

ситуації. Вони розуміють чому це важливо. Вони розуміють, 

що це прецедент і що це демократичний світ не може 

допустити таких воєн, інакше світ розпадеться. Ось чому вони 

виділяють гроші. 

 Є величезна підтримка України, і Конгрес США 

єдиний у підтримці. Зараз ще формується розуміння того, як 

саме має бути ця допомога надана. Ситуація досить непогана. 

 Не може бути компромісів щодо перемоги України. 

Тут потрібні швидкі і рішучі дії щоб перемоги.  Інакше цього 

не станеться. 

 

продовження із стор 3 Some in the U.S. were unhappy about the 

$40 billion allocated to help Ukraine in war-

time, saying that what happens to Ukraine is none of America’s 

business. 

 In all wars, including World War II, some politicians are 

afraid of making concrete steps. Even when WWII was in full 

swing, there were journalists, observers, and politicians, in Brit-

ain, America, in Europe, saying that there had to be a compromise 

and de-escalation. And the political wisdom of public figures 

making historic decisions was always about the fact that half-

heartedness is a deathly matter. It’s a disaster.  

Those complaining about the 40 billion for Ukraine are demon-

strating a short-sighted approach. It’s like, let’s save money now, 

but we’ll have to spend ten times that later. The rest, namely infra-

structure support, training, personnel, maintenance, transportation, 

and logistics, is what Ukraine is undertaking. We cover this by 

ourselves. What we want from them are weapons and munitions. 

If U.S. military personnel were involved in such things, there 

would be far larger budgets.  

 The problem is that many people thought China, rather 

than Russia, was the main issue. But now we see a fully estab-

lished fascist ideology that is investing a lot of resources into its 

expansion. If someone thinks this is only between Ukraine and 

Russia, it’s a very short-sighted approach. 

But thank God the U.S. administration says it understands that this 

case is crucial for the future, it’s not just a regional conflict, and if 

Russia succeeds, at least partly, it will be a big go for China. 

Those saying that Russia doesn’t need to be deterred fall short of a 

strategic vision. How can educated, trained, informed specialists 

not see such obvious things?  

The Kyiv Independent: And what do U.S. authorities think 

about it?  

Andriy Zagorodnyuk: They do have a strategic vision of this 

situation. They do understand why it’s important. They do under-

stand that it’s a precedent and that the democratic world can’t let 

such wars happen, otherwise the world will fall apart. That’s why 

they’re allocating money. And there’s vast popular support for 

Ukraine, and the U.S. Congress is united in support. What is still 

being formed now is the understanding of how exactly this assis-

tance must be allocated. The situation is pretty good.  

 There can’t be any compromises regarding a Ukrainian 

victory. There needs to be quick and resolute action to win. 

Otherwise, it’s not going to happen.  

cont from page 3 
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Порядок Богослужень - Liturgical Schedule 
  

У Неділю - Sundays: 
 8:00am   Св. Літургія/Divine Liturgy   
 англійською / in English 
 9:30am   Св. Літургія/Divine Liturgy   
 українською / in Ukrainian 
 11:30am   Св. Літургія/Divine Liturgy                              
 для молоді / Children’s 
 У Свята - Holy Days: 
 9:00am   Св. Літургія/Divine Liturgy 
 6:30pm   Св. Літургія/Divine Liturgy 
 Надвечір'я Свят - Eve of Feasts: 
 6:30pm   Велика Вечірня з Литією/Great Vespers, Litia 
 Під час тижня - During the week:  
 9:00am   Св. Літургія/Divine Liturgy 
 в церкві / in the church 
  

У Суботу - Saturdays: 
 9:00am  Св. Літургія/Divine Liturgy 
 в церкві / in church 
 5:00 pm  вечірня/Vespers  

сліпонародженого світить світло діл 

Божих, світло того Бога, який 

викликає нас із темряви гріха, дарує нам себе і відкриває 

кожному з нас можливість із Ним спілкуватися, Його 

пізнавати і знати, бачити і чути присутнім у своєму житті. 

 Момент дотику Бога до людини, момент відкриття, 

коли людина дивиться на Бога і світ іншими очима і може 

пережити те саме, що пережив сліпонароджений, – у кінці 

сьогоднішньої євангельської розповіді. 

«Ти бачив Його; Він – той, хто говорить з тобою» (Ів. 9, 37). 

Дорогі в Христі брати і сестри! Слова про життя і ходіння у 

світлі, про дар бути новою людиною, новим Божим народом 

ми по-особливому переживаємо тут, у Вишгороді. Це місце 

за дивним Божим задумом було першим паломницьким 

центром Київської Русі. Бо тут, у цьому древньому княжому 

уділі блаженної княгині Ольги, спочивали мощі перших 

київських святих Бориса і Гліба і тут наш народ вшановує 

ікону Вишгородської Богородиці. 

Тож не дарма, за стародавньою київською традицію, 

наприкінці травня, місяця, котрий у нашому народі 

посвячений Пречистій Діві Марії, усі дороги паломників 

Київщини та нашої Київської митрополії, на терені якої 

сьогодні йде війна, ведуть сюди, до стіп Божої Матері. Бо ми 

хочемо розуміти, по-новому бачити наше життя. Ми знаємо, 

що після 24 лютого весь світ, уся Україна, навіть росія уже 

стали цілковито іншими. Проте не всі ще це бачать і 

розуміють. 

Ми сьогодні прийшли перед очі тієї, яка бачить і є першою 

учителькою християнської віри, щоб принести до Неї в 

молитві наш народ, що страждає від війни. Ми прийшли 

перед зрячі очі тієї, кого Боже слово називає першою, яка 

повірила. Очі Богородиці на цій іконі є особливим поглядом 

вічності, променем Божого світла, що скероване в темряву 

людських страждань цього земного життя. Ці очі є 

предметом містичного досвіду Церкви та дослідників цієї 

ікони впродовж століть. 

Ми прийшли до Пречистої Діви Марії, нашої Матері. Вона 

дуже багато бачила упродовж історії київського 

християнства. Вона бачила сумний 1155 рік, коли князь 

Андрій Боголюбський спалив Київ, пограбував Вишгород. 

Вона бачила, як палали міста і села Київської держава від 

цього «боголюбського». Її очі плакали, тому що Вона сама 

стала бранкою, полоненою, яку північний ворог забрав у 

полон, вкрав у неї справжнє ім’я, вивіз до Володимира-на-

Клязьмі і назвав не Вишгородською, а Володимирською 

Богородицею. 

Її очі тепер плачуть над синами і доньками України, як у 

сумному 1155-му, тому що нас сьогодні вбивають, нищать і 

палять, проти нас ведуть війну, яка називається «війна 

випаленої землі». Марія плаче над тими, що вимушено 

покидають свої домівки, свою землю, і вкотре йде разом із 

тими, кого російський загарбник насильно вивозить до росії. 

Знаємо, що вже є понад мільйон бранців, яких насильно 

вивезли з української землі, а потім змусили зі зброєю в 

руках вбивати громадян України, проводячи так звану 

мобілізацію на окупованих землях. 

Сьогодні наша Мати, яка бачить правду і очі якої плачуть з 

українськими матерями, синами і доньками України, є разом 

із нами. Нам у житті часом так важливо мати когось, хто нас 

зрозуміє. Коли нам боляче, ми шукаємо таку людину. Син 

шукає маму, доня шукає тата, чоловік шукає свою дружину, 

дружина сумує за своїм чоловіком, який захищає Україну. Як 

продовження із стор 4 нам потрібно когось, хто б нас зрозумів без слів, когось, 

кому нічого не треба пояснювати, хто дивиться глибше, 

ніж бачить людське око! Коли світ не хоче розуміти, 

бачити і чути біль і плач України, ми дуже потребуємо 

присутності між нами самої Богородиці! І тут, у 

Вишгороді, ми відчуваємо, що Пречиста Діва Марія все 

бачить, знає і розуміє. 

За дивним промислом, північна Київщина є сьогодні тим 

місцем, де прозріває багато людей з усього світу. 

Побувавши тут, на берегах Дніпра, іноземні президенти, 

прем’єр-міністри та церковні достойники – які чули про 

війну в Україні, але були засліплені московською 

пропагандою – саме тут змогли побачити братські могили і 

спалені міста й села, гори розбитої російської техніки і 

почути жахливі свідчення звірств окупантів. Вони кажуть, 

що повертаються звідси цілком іншими людьми, тими, що 

побачили, – повертаються зрячими! 

Важливо, щоб ми завдяки цьому паломництву повернулися 

додому іншими людьми, щоб ми жили з нашої віри, були 

дітьми світла і ніколи більше стали рабами темряви гріха. 

Вернімося з надією, з вірою, з відчуттям, що Господь Бог є 

разом з нами в наших болях і скорботах і що Він виведе 

нас до перемоги! Вернімося, щоб вистояти і сказати 

світові, як колись перші апостоли: «Що ми чули, що 

бачили нашими очима, що оглядали і чого руки наші 

доторкалися, про Слово життя, а життя об’явилось, і ми 

бачили, і свідчимо, і звістуємо вам життя вічне, щоб ваша 

радість була повна» (1 Ів. 1, 1-4). Це зміст пасхальної 

проповіді Церкви. 

Ми сьогодні просимо Пречисту Діву Марію, першу зрячу, 

першу, яка не була підвладна первородному гріху, 

допомогти сучасному людству прозріти. Просимо 

допомогти всім побачити злочини російського ворога і 

водночас героїзм, силу і незламність нашого народу, а нам 

допомогти побачити перемогу України.  

Оце Господь Бог сьогодні каже нам: «Ти бачив Його; Він – 

той, хто говорить з тобою» (Ів. 9, 37). 


