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Найкращий дар,
який можемо дати нашій молоді, це добре виховання на Христових засадах,
в рамцях нашого східного обряду. Віра католицька з нашим обрядом була
заборолом проти всяких наїзників і ворогів нашої Церкви і народа. Наша віра
і прегарний обряд дав нам сильну основу до нашого зорганізованого життя
в ЗДА. Свята Віра і наш східнни обряд дальше буде нашою твердинею на
іміграції. Щоб наша
молодь дальше збері
гала наші церковні і
народні святощі, тре
ба дати їй змогу пі
знати

красу

_

нашої

святої Віри і обряду.
Найкращим
засобом
пізнати красу нашого
обряду є молитвенни
ки: "ХРИСТОС МІЖ
НАМИ" (Служба Бо
жа),
і
ВЕЛИЧАЄМ
ТЯ"
(збірка мо.1еб
нів), які дають змогу
нашій молоді не тіль
ки розуміти зміст мо
литов нашого обряду,

але рівночасно чита
ти і співати Службу
Божу і МолебнІ. Це
перші молитвенники в історії нашого видавництва. Крім церковно-словянсько
го тексту_ є англійський перевід, транслітерація, музичні ноти та обрядові ілю
страції. Два молитвенники коштують разом $5.50 (в шкіряній оnраві $12.00).
Чи будемо жалувати для нашої молоді кілька долярів, щоб дати їй змогу пізнати
і полюбити наш обряд? Замовляйте чим скорше ці молитвенники у видавництві
Ковчег nід зарядом Сестер Місіонарок Покрова Матері Божої. Адреса:
ТН.Е ARK-ART DIVISION
Missionary Sisters of Mother of God
111 West North Street, Stamford, Connecticut
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У Воскресшому Ісусі наша сипа і побід;а
ОСКРЕСЕННЯ ХРИСТОВЕ є не тільки угольним
каменем Христової релігії, але також змістом
терпінь і побіди нашого Господа Ісуса Христа:
"Чи не треба було Христові оттак стражд~ти
та увійти в свою славу?" (Лука 24:46). Муки
Христові і побіда над смертю є не лишень історичним фактом, який відбувся в Єрусалимі
тому 19 сот літ, але подія, що дальше продов
жується в Христовій Церкві, яка є містичним
Тілом Ісуса Христа. Терпіння і побіда добра
над злом є змістом історії Католицької Церкви
та доказом fi правднвости і божественности.
Завернім духом 19 сот років назад в ту хвилю,
як Христос сказав до апостола Петра: "Ти єси
Петро (скеля) і на цім камені збудую мою Цер
кву й ворота пекельні не переможуть їі" (Мат. 16:18). Хто увіривби
тому 19 сот років, що той галилейський рибалка Петро без ЖО.ЦНОГО
значіння і впливу та безборонні апостоли, погорджені своїм народом,
підіб'ють цілий світ для Христа та скинуть народних божків з мармуро
вих постументів і величавих святинь? По лю~~;ськи кажучи, одна каторга
римських легіонерів вистачала, щоб ту першу Христову Церкву знищити
з лиця землі. Однак ані строгі едикти римських імператорів, ані довголіт
ні переслідування, ані тортури не могли перешкодити та перепинити
розріст християнства. Колись питалися римських урядників в Афиці,
звідки вони возьмуть стільки мечів, щоб постинати голови безчисленним
християнам, бо великі товпи людей зі сенаторськими родинами покидали
вигідну поганську релігію, а принимали покірне і тверде ярмо християн
ської науки. Вже в заранні свого існування Церква Христова була непо
бідимою, хоч вороги жорстоко її переслідували. Вона була також непо
датною на удари премногих єресей. Ті безнастанно повторяли зі скаже
ною ненавистю через многі віки. Одна Католицька Церква, скріплена
божественною силою Воскресшого Ісуса перетривала всі переслідування
та вийшла з них побідно.
·
Якщо глянемо в наші часи, то можего назвати ХХ сторіччя віком
переслідування Католицької Церкви. Вороги переслідують fi явно і
скрито в різних краях, особливо в краях поза залізною та бамбусоною
заслоною. В часі Великодних Свят полнньмо духом на Україну і загляньмо
по наших українських церквах. Де наші українські католицькі Владики?
Де є наші священики? Де є наші українські католицькі братя і сестри?
Вони мучаться в большеницьких вязннцях, в концентраційних таборах
на каторжних роботах. Многі з них теж повмирали за правду, за свободу
віри. Отже бачимо, що Українська Католицька Церква, яка належить до
містичного Тіла Христового, є учасницею в терпіннях і муках. Віримо
сильно, що по терпіннях прийде для нашої Церкви і народу побіда та
радість, бо правда мусить побідити. Про цю побіду для нашої Церкви

і народу молім Воскресшого Ісуса. ХРИСТОС ВОСКРЕС!
РЕДАКЦІЯНИЯ КРУЖОК
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ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕЛИКОДНЯ
В УКРАПіСЬКОМУ НАРОДІ
Вступ
Величне

і

могутнє

є

свято

Воскресення Христа Спасителя,
свято перемоги добра над з~ом,
правди

над

неправдою,

свІТ ла

над темнотою; це свято, що по

казало всім віру у прихід Месії,
що Христос справді Син Божий.
Це свято наповняє радістю сер
ця всього українського народу
може навіть більше ніж Різдво

Христа, бо припадає в. ту пору
року,

коли

природа

ВІ~род~у

ється до нового життя

1 засвІД

чує велику премудрість Божу.
Святкування
Великодня
на

наших землях відбувається не
звичайно урочисто, бо. земля
увільнилася з оков зими, 1 люди
на,

звязана

з

природою,

велич

нім твором Божим святкує по
двійну радість, подвійне воскре

сення. В Україні, де зима па!'Іу~
кілька місяців, і щойно в квІТНІ
цілковито звільняє нашу землю
від своїх холодних обіймів, свя
то Воскресення обходиться ку
ди
величавіше ніж у інших
країнах. Бо саме і Великдень і
час підготови до нього має куди
кращі церковні Богослуження
й врочистості ніж інші народи.

Ця підготова до Великодн~. має
теж

цикль

весняних

звича1в

та

обрядів.
Свято Стрітення. Провесна
Немов на межі між Різдвом і
Великоднем стоїть свято Стрі
тення Господнього, коли то за
народньою приказкою "зима з
літом стрічається" або "зима з
літом моцюється, хто перемо
же." В той день кінчається час

коляди в нашій Церкві. На дум
ку приходит~ нове свято в:лнк
день. Звичаино в природІ ще
важка зима. Сніги вкривають
поля, дарма що дня при~уло
майже на дві години. Соючко
пригріває щораз сильніше! зи
мова стихія тратить на сиЛІ, хоч
трапляються ще сніговії та мо

рози. Звичайно в половині бе
резня, коли сонце все бі:'Іьше і
більше пригріває землю 1 пер~
міняє сніги в струмочки, приЛІ
тає з вирію перший звістун
весни жайворонок. Не лякається
він снігу, що ще перепадує та
покриває поля білою габою, а
співає на славу Божу і кличе
рільника в поле. Поволі розмер
зається свята землиця під бла
годатним соняшним промінням.
А буйні і теплі вітри осушують
п. Луки і майдани починають
зеленітися свіжою травою. йде
провссна. В Східній Україні за
палюють

у

степових

полосах

трави з минулого року. Море
полум'яне
вкриває
безмежні
простори і миттю очищує їх,
щоб через тиждень вони покри
лися зеленим килимом. Дітвора

вибігає на вигони, бавитися ве
село й виглядає нових птахів з
вирію. Десь на теплого Олекси
прилетять бузьки. Діт~ вітають
ЇХ

ЧИСЛЯТЬ

ЩОДНЯ,

СКІЛЬКИ

КО

тре їх побачило, підгля~аю:ь,
як

вони

поправляють

да · виглядають

і

сво1

інших

гюз

пташ

кі~. На теплого Олекси пасічни
ки виносять вулики

і

ставлять

посеред пасіки образ св. чудо
творців Зосима і Саватія, що
їх

уважають

бджіл.

покровителями

К Н І Т Е Н І)

-
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І
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Сім тижнів поважної ;tухов
ної підготовки до
3устрічі
Христового
Воскрссrння.
Прогули мясниці, час заuав і
розваг, приІ-Ішов час застано

ви над станом в.1асної душі.
В церкві чисто і гарно; почи
щсно її з весною. Багряними

стрічками прибрані свічки та
головні образи. Знак понути й
розважань, що їх пригадують

цсрновні богослуження, а свя
щеники пригадуюп, в своїх
проповідях і на місіях. В не

ділю Служба Божа св. Васи
лія Вrликого з довгими ТІІ
хими молитвами, підчас яких
дяки виводять довгі і поважні
мrлодії "Господи помилуІі," .:t
миряни в той час говорять
молитви. Приходячи до цер

Свячення пасок

Благовіщення
Приходить
Благовіщення,
перше весняне свято. Почина
ється справжня весна. ГосподІ,
"благословляt: 3смлю."
Госпо
дар виганяt: худо!>у "на весну,"
щоб пройшлася та покушала
свіжої трави, хоч ще не пожи

виться нею. Дінчата виводять
перший весняниіі хоровід. В де
яких ОКОЛІЩЯХ ВИВОДЯТЬ ЙОГО
щойно на Великдень. Почина
ються весняні роботи, в госпо
дарстві і полі. Господині чистяп,
хати, білять стіни, миють долів
ку і хатнє устаткування, немов
очищують родинне гніздо від
усього

того,

що

нанесла

важка

зима "цариця темноти."

Великий Піст

І н душах людсІ,ких теж обно
ва. Rжс почався вслик1л'і піст.

кви, бють поклони, кажучи:
"Прстерпіни(І за нас страсги,
Ісусе Христе, Сине Божий,
помилуй нас." В Третю Не..,
ділю Великого Посту сnіва
ють: "Кресту Твоєму понланя
ємся, Владико, і святоє Воскре
ссніє Твоє славим."
Кож нь ої
середи і пятниці багато людей
іде до церкви, щоб бути присут
німи на Службі Прсждеосвящен
них Дарів із прегарними .\\ельо
діями. В ПЯТІІЙ ТИЖДСНІ> ПОСТУ
бсрутІ, громадно участь у вели
копоснііі вечірній ві_ІІ,праві. зва
ній "поклони." І з nовною в сер

ці

смирrнністю

віддають

честь

бють

понлони,

страдаючому

Христові. Всі постять і старі і
молоді. Багато здержуюп,ся від
споживання мяса, або набілу
цілих сім тижнів. Звичайно не
курять тютюну та не вживають

алькогольних напитків. Навіть
дітей спонукують батьки відмо
вити собі деяких приємних роз
ваг.

Кожнього дня в тижні, а тим
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більше в неділю спавідається
щораз то більше людей і при
ступ~є до св. Причастя. Місце
вий священик кілька разів у
пості запрошує сусідних свяще
ників допомогти йому сповідати
парафіян; відбувається теж св.
місія. Кожний бажає з чистим
серцем
і
непорочною душею
привітати велике свято Воскре
сення.

Квітна Неділя
Час пливе повагам і приходить
Квітна Неділя. На памятку трі
юмфального в'їзду Ісуса Христа
до Єрусалиму. Декуди назива

ють Гі вербною або шутковою.
Святять у церквах лозу на спо
гад квітів, що їх стелили під
ноги Спасителя. Роздають лозу
вірним. Розрадувана дітвора, а
то і старші б'ють нею один од
ного та приказують: "Не я б'ю,
шутка (лоза) б'є; за тиждень
Великдень"; або: "Будь вели
кий, як верба, а здоровий, як
вода, та багатий як земля."
Справді відчувається вже свя
точний настрій! За тиждень
Великдень. Подекуди цією ло
зою виганяють уперше худобу
на пасовище. А батько, або най
старший син встромлює кілька
галузок у землю "на щастя," де
вони запускають коріння і виро
стають.

Великий Тиждень

Цей тиждень до Великодня
називається Великий, Білий, або
Чистий. Перші три дні в цьому
тижні
господарі
працюють у
полі: сіІQть яре збіжжя, садять

першу

бараболю.

В

огородах

засівають господині першу яри
ну-городину, а між оправлени
ми грядками вже зеленіє гря
дпчка капустяної росади, щп ії
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газдиня засіяла ще 14 березня,
на Євдоки, "як сніг по боки."
Все це мусять зробити до Ве
ликого Четверга, знаного теж
Страстним, або Живним. Ще
зранку в четвер наготовили

па

ші для коней і худоби, пригото
вили

палива,

а

спалудня

при

брали чисто на обійстю. Вранці
ще багато парафіян спавідалося
і причащалося на Службі Божій
св. Василія Великого.
Аж

під

вечір,

коли

сонце

склонилося над обрієм, заграли
на дзвіниці дзвони, скликуючи
мирян на Страсть страстну
відправу. Западає сумерк, пові
яло холодком, і з піль несеться
запах свіжо зораної ріллі. Не
вдовзі заповнилася церква вір
ними, що, б'ючи поклони, спов
нили її молитовними просьбами
до Страждущого Христа. Пово
лі темінь покрила землю, тільки
сільська церковця, немов чарів
на лямпада, заблимала ясними
шибками. І понеслися з неї мо

гутні звуки: "Єгда славнії уче
ници ... "

та

почалося

читання

дванадцятьох
євангелій
про
"нині прославшагося Сина Бо
жого," про продання його, про
суд, страстну дорогу на Голго
ту, розпяття і смерть. Євангелії
чергуються із співами крилосу
та гранням дзвонів після кож
нього читання аж до слів: "Ісус
же паки вазопив гласом велиїм,
іспусти дух." Тоді заторохкоті
ли

калатала,

а дзвони замовкли

аж до Воскресної Утрені.
Після Страстної відправи на
рід помандрував додому, розва
жаючи

про

відкуплення

велику

роду

таємницю

людського

смертю Спасителя. Після вечері
цього дня, деякі, головно стар
ші, не їдять нічого аж до Вели
кодня. Сильна воля і постанова
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вшановати

Страсти

Христові

Дома газдині печуть печиво
великодне і паску та приготов

диктує такий спосіб посту. В
Східній Україні вірні поверта

ляють сніди до свячення в субо

ються

запаленими

ту або · на Великдень. Дівчата

свічками, еважаючи щоб доне

пишуть писанки т.а красять кра

сти їх додому і випалити ними

шанки. Ще в суботу працюють
господарі в полі та наrосподар

з

церкви

з

хрест на сволоці. Таку свічку
держать до наступного Страст
ного Четверга. Таку свічку став
лять перед образами під час бурі
з громами; декуди дають її в
руку вмираючому. Подекуди за
палюють тією свічкою в ночі з

четверга на Велику Пятницю
обрядове огнище, що символі
зує ватру, при якій грівся св.
Петро та вирікався Ісуса Хри

В Велику Суботу ввечорі прп
крашують уже церкву квітами,
заставляють нові обруси на пре
столах, на столах і стільцях,

ставлять

Велика П'ятниця

со древа снем пречистоє Тіло
Твоє ... " заложення плащаниці

гробу.

Тоді

вірні,

припавши на коліна, складають
молитовний поклін Христові, а
також моляться

померлих;

головно за ду

бо

в

той

день

належаться молитви передусім
покійникам.
В цілу п'ятницю і суботу від

відують вірні Божий Гріб та
адорують
найсвятіші
Тайни,
виставлені до прилюдного почи
тання. А дітвора тарахкотить
калаталамн
nала.

і

драмкає

об

свічки,

приби

Завтра

велике

свято!

Божим Гробом, адорують Н.ай

клепала й калатала. Церковний
причет поставив у церкві "Бо
жий Гріб" на місце тетраподу.
І починається відправа. Замість
Служби Божої Царські Часи і
Вечірня, а далі обхід з плащани
цею т.а "Благообразний йосиф

Божого

нові

рають їх квітами. І якийсь див
ний, радісний настрій наповняє

Люди моляться ввесь час перед

Другого дня вранці загомоні
ли коло церкви та під дзвіницею

ші

личного свята.

церкву.

ста

до

стві. Газдині роблять останні
приготування до радісного і ве

кле

святіші Тайни,

згадуючи

б'ють поклони,

близьких

і далекИх,

живих і померлих. Деякі зали
шаються в церкві цілу ніч на

молитвах і розважаннях, щоб

до сходу сонця привітати вели
кий день Воскресення Христо
вого.

Закінчення
Оце спогад минулого. Бо сьо
годні на українських землях не

має тієї радости

іі

веселощів

серед важких обставин ~~збо.ж
ницького

режиму,

де

навІть

молитись ворог не дасть." Од
наче гарячі молитви линуть до

Бога зо зболілих грудей нашого

народу, закутого в духові кай
дани.
народу

Бо

віра

в

відродження

сильна,

а

молитва

рве

найсильніші окови. Після Годrn
ти прийде Воскресення.
Василь Лев
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ЯВШННЯ ВОСКРЕСШОГО ІСУСА
Четверте явліняя в Емаусі
В nоnередніх числах Ковчега
число з 1954 року)
були доnиси про Христові явлін
ня: Магдалині, Мироносицям і
Петрові. В цьому числі Ковчега
nодаємо доnис про 4-те явління
Христа та оnис місцевости й уч
нів, що були свідками цього
явління.

( 4, 5, 6-7

Євангелист Лука каже (Лука
що того самого дня nо
nолудні двох учнів, один з них

24: 11 ) ,

Клеоnа, вибралися з Єрусалиму
до села Емаус, місцевости відда
леної на бО стадій. Події nослід
них днів тяжко відбилися на їх
ніх душах, тому їхні розговори
були сумні. Найбільше боліло їх
трагічне закінчення місії Учите
ля, Пророка та Сnасителя Ізраї
ля. Щоnравда одержали вони
відомість від невіст, що Христос
воскрес, але самі його не бачи
ли. Вкінці їхнє nоложення було
небезnечне, тому що вони були
учнями Христа. Не диво отже,
що оnустили Єрусалим та шука
лн захисту на nровінції. До йду
чих учнів nрилучився Ісус Хри
стос, який видався nпдорожним,

вертаючи домів з Єрусалиму тай
розnочав

бесіду,

nпспитавши,

про що вони розмовляли та чому

такі сумні. Клеоnа, один з учнів,
відnовів nитаючомуся, що хиба
він
є
одиноким
nодорожним,
який не знає, що nослідними

днями сталося з Ісусом з Наза
рету, який був nрпроком, могу
чим ділом і словом nеред Богом
і всіми людьми; як видали його
nервосвященники

на

смерть

хресну; вони, тобто учні сnоді
валися, що Ісус спасе Ізраїля, а
псь вже третий день, як це

сталося;

хпдили
nустий,

що-nравда

жінки,

до гробу, застали
а

воскрес;

ангели

це

сказали,

nотнердили

що

гріб
що

також

деякі учні, однак самого Ісуса
не бачили. На це відnовів Сnа
ситель: "О нерозумні 1'і тяжкі
серцем, щоб nовірити, всьому
про що сnовіщали пророки. Чнж
не треба було Христові отак
страждати й увійти в свою сла
ву?" І nочавши від Мойсея і від
усіх nророків, вияснив їм з усьо
го Писання, що було про Нього.
І наблизились до того села. куди
і"1шли, а Христос так робив, ніби
йде далі. Та вони не пускали

його, кажучи: "ЗістаньсЯ з на
ми, бо вже йде до вечора й к.~о
ниться день." Христос увійшов,
щоб остатись з ними. І сталось,
як Ісус був з ними за столом.
узяв хліб, nоблагословив і роз
ломивши, nодав їм. А у них від
крились очі й nізнали його; і
став їм невидимий. І учні казали
один до одного: "Чи не горіло
наше серце, як розмовляв з нами

в дорозі і як вияснював нам Пи
сання?" І вставши в ту годину
вернулись у Єрусалим. Св. Єван
гелист Лука пnисує цю nодію в
Євангелії (Лука 24:13-33). Та
кож Євангелист Марко підкрес
лює це явління (Маркп 16:12).
ЕМАУС, це містечко, де Ісус
явився двом учням по свому во

скресенні. Місто Емаус було
знане в Старому Завіті. Мака
вейські книги св. Письма згаду
ють про це місто

(І

Макав. З:

Є кілька місцевпстей
коло Єрусалиму, які претенду
ють бути колишнім євангель

40; 9:50).

ським Емауспм. Прп місцевісл,
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т~ндувати бути ко
лишнім
євангель
ським Емаусом, без
огляду на свою від
даль. Критики за
гально
приймають
віддаль Емаусу від

Єрусалиму

60

ста

дій. Модерне село
ель Кубеібер мало
би бути місцевістю
колишнього

єван

гельського Емауса.
Це окреслення мі
сцевості

критики

зробили на підставі
---------------------'кодексів
Ісус 3 двома учениками 3 Емаус.

кщ1ишнього Емаусу учені довго
диспутували. Емаус був важним
містом у Старому Завіті. Там

Юда Макавейський побідив Ні
канара і Герrіяса (166 п. Хр.).
Баккідес укріпив його в

перед

Христом,

ключем

до

160

роблячи

західної

р.

його

Юдеї

(1

Мак. 9:50). Варус спалив це мі
сто в 40 р. перед Христом, щоб
позбутися розбійничої оселі під
ватажком Атронr. В 68 році по
Христі

римський

полководець

Веспазіян персбував з 5-тим
македонським легіоном, сильно
укріпивши табор близько колиш
ньої місцевості Емаус. Юліян
Африканець
під
імператором
Марком Аврелієм (121-180) під
принявся відбудови міста Емаус,
а.1е ця відбудова в протязі віків
зовсім зникла. Різні катастро
фн. які нищили увесь край, не
дозволили

задержати

жодних

памяток про місто Емаус. Окрес
лення місцевости Емаус треба
було робити на основі скупих і
неточних передань, які залиши
лися в різних місцевостях. Ізза
цього три місцевості почали пре:-

ма:

св.

Пись-

Кодексу Вати

канського
(4 сто
ліття),
Кодексу
АлександрШ
еького (5 стол.), Вульrати та
інших рукописів, що окреслю
ють Емаус 60 стадій, тобто 7

миль від Єрусалиму. Віддаль 14
миль в об і сторони учні мог ли
легко відбути піхотою того са
мого дня по свідоцтву євангели
ста Луки (Лука 24:13). Окрес
лення Емаусу в ель Кубеібег
сягає до хрестоноеної доби. На
тім місці, де відбувалося ломан
ня хліба, побудовано базиліку.
КЛЕОПА є ім'я одного з двох
учнів, що йшли до Емаус (Лука
24:18). В Новому Завіті (після
Вульrати) це імя приписується
двом особам, хоч були писателі,
що утотожнювали з одною осо

бою. Про другого учня, що йшов
з Клеопою до Емаус, св. Письмо
нічого не згадує. Деякі робили
здогади, що другим учнем був
євангелист Марко або Лука. Ті
здог.ади не мають великої попу

лярності. Після Оріrена другим
учнем мав бути син Клеопи, Сі
мон, який опісля був єпископом
Єрусалиму.
А.С.
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ПРО СЛУЖБУ БОЖУ
ЛІТУРГІЯ ОГ ЛАШЕНИХ. Часть

1О.

ПОПЕРЕДНИХ

до

писах про Службу
Божу
у
Ковчезі
була згадка про
антифони,
тобто
про величання Ісу
са Христа піснями,
взятими

з

про

роцтв Старого Завіту. Ми також читали про значіння Входу

зі св. Євангелією, що символізує
прихід Христа. В часі Входу
старозавітні пророцтва, тобто
антифони замовкають, а на їх
місце співаються пісні, які від
носяться до Нового Завіту. Ци
ми піснями прославляємо Госпо
да Ісуса Христа, Пресвяту Бо
городицю та інших святих. Ті
пісні, що їх співають півці без
посередно по Малім Вході, на
зиваються тропарі і кондаки.
Тропарі і кондаки це є корот
кі літургічні пісні, яких змістом
є опис подій, або похвала осіб,
котрих Церква почитає. Слово
тропар

по

грецьки

11.

Тропарі і Кондаки

тропаріон

означає гимн. Про назву тропар
є кілька пояснень. Декотрі літур
гісти виводять цю назву від
грецького слова тропос, спосіб,
рід, образ, наскільки тропар є

образом події, або життя свято

Слово кондак по грецьки кон
такіон
означає
особливіший
гимн у візантійському обряді.
Деякі літургісти виводять сл.ово
кондак від грецького слова кон
тос, малий, короткий, з цього
кантакіон
коротка
похвальна
пісня в честь Ісуса, Матери Бо
жої, або святого. Цього рода
пояснення може бути оправдане
тільки тоді, якщо возьмемо під
розвагу короткість сьогодніш
них кондаків в церковних Бого
служеннях, бо давні кондаки
святого Романа Сладкопівця є
дуже довгі.
Правильник Богослужень при
писує ріжні тропарі і кондаки
на кожний день церковного ка
лендаря

та

на

кожню

нагоду.

Якщо заглянемо до Богослужеб
них

книг

візантійсько-словян

ського обряду, то знайдемо тро
парі і кондаки: 1) воскресні на
неділі, 2) господські на празни
ки Ісуса Христа, З) богородичні
на празники Богородиці, 4) в
честь святих, 5) на кожний день
седмиці, 6) за померших та 7)
на всяке прошення.

Тропарі і кондаки є тільки
одною частиною багатої гимна
графії
візантійського
обряду.
Початком справжнього розвою

го. Інші поясняють, що тропос
це троп, зворот, фраза, наскіль
ки тропар оспівує той сам пред

церковної

мет і подію різним способом
і різними словами. Найбільш
правдаподібним може бути по

Найдавнішими представниками
релігійної поезії є поети Антим
і Тімокль, яких треба вважати

яснення,

яке

виводить

слово

тропар від грецького "тропаіон,"
трофей, знак перемоги, наскіль
ки в цих літургічних піснях ав
тори звеличують переможні под
виги святих.

вважати

гимнаграфії

треба

щойно пяте століття.

за безпосередних попередників
св. Романа Сладкопівця.
Про життя побожного свя
щеннослужителя, аскета і поета

Романа довідуємося з
нотаток

перехованих

неясних
у

Минеї.
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Східня Церква присвятила памя
ті св. Романа день 1-го жовтня,
той сам день, в котрім святкує
мо Покров Матери Божої. В ча
сослові знайдемо відомість про
Романа, що жив у році 496, а

народився правдоподібно
року по Христі, в місті
анон, в Сирії. його батьки
доподібно багаті купці,

470

около
Місе
прав
мали

змогу дати синові високу освіту,
яка не дала Романові повного
житєвого задоволення. Роман

посвятив своє життя на службу
Богові. В сирійському місті Бе
ритос він служив діяконом у
церкві Христового Воскресення,
правдоподібно, що там став
священнослужителем у Блахерн
ській Церкві Пресвятої Богоро
диці. Від цього часу почалася
його поетична праця, яка увін
чалася великим успіхом. Пере

дання каже, що він, перебуваю
чи на нічнім розважанні в саме
навечеря Христого Різдва мав
видіння. Пречиста Діва Марія
поглянула

на

нього

ласкавим

оком, подаючи йому кусень па
перу, сказала: Бери і їдж це!

Роман виконав волю Пресв. Бо
городиці. Коли прийшов до се
бе, записав на папері все, що
пережив у видінні, та лишив
нам дуже гарну картину Хри
стового Різдва:
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"Діва сьогодня Найвищого народжує,
І земля приносить вертеп
Недостуnному,
Ангели з nастирями виславляють,
А мудрці за звіздою nодорожують,
Задля нас бо народилось
Немовлятко,
Предвічний Бог.''

Принявши доручення Пречи
стої Діви Марії писати твори,
Роман постійно писав твори на
славу Божу і Божої Матері. В
минеї читаємо, що Роман зали
шив по собі до тисячі пісень, з
яких до наших часів залишилося
до вісімдесять. Віршові твори
Романа носять назву контакія.
Кожний кондак складався з 20,
ЗО і більше строф однакової бу
дови. Кожня строфа числила від
двадцять

до

двадцять

одного

вірша. Перша строфа у греків
називалася кукуліон, а дальші
ойкой ікоси. Кожня строфа мала
одно- або дво-рядковий рефрен.
Пізніші часи видали інших ве
ликих поетів, яких твори також
ввійшли до складу церковних
служб і зайняли місце кондаків
Романа. В останніх наших ча
сах на Західній Україні наша
Українська Католицька Церква
видала

церковного

письменника

в особі о. Ісідора Дольницького,
який написав акафисти в честь
Ісуса Чоловіколюбця і св. йоса
фата та інші корисні твори.
А. С.
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З НАРОДУ ДЛЯ НАРОДУ
8.

ПРАВДИВИй ПАТРІОТИЗМ

В нинішних часах баt·ато t·о
нориться про патріотизм. Багато
українцін думають, що ноюt є

цю організацію, яка 11рацює для
духового і дочасногt> добра сво

прандІІНІІМИ
патріотами,
тому
Що Дl:І\0.111 НоерутьСЯ у ВІІШИВа
Н)' сорочку або в народюнІ ко
спо.\\, приі-ідуть на концерт з

Найбільш 11атріотичною орга
нізацією в ЗДА є Українська
Католицька Церква, яка працює
для нашого народу на полі релі
гійнім, культурнім, харитатин
нім і народнім. Під її крилами
виростали не лишt:нІ, релігійні,
але також народні організації.
Вона несла і несе тягарі шкіль
ництна та загальної освіти, щоб
ниховати
нові
покоління
для

наt·оди
жави.

роковин

повстання

виголосять

палку

дt:р

промо

ву. J.одаючи парті(Іного перцю.
Таtшм українцям ще далеко до

правдІІВого патріотизму. Патрі
отизм цt: є упорядкована любон
до вітчини, яка проявляється не
в слонах, але в ділах. Отже
патріотом можна назвати тільки
того, хто любить свою вітчину,
сві(І нарід ділами, тобто хто дщ1
народу

працює,
жертвує свої
СІІ.lІІ і знання. Можна також
зачнелити до патріотичних груп

го

народу.

церковних

громад

та

україн

ської суспільности.
І саме її
працівники: священики в цер
кокних громадах та Сестри-Мо
нахині по школах є тими пран
дивими патріотами, 6о вони ціле
своє життя віддали на службу

Стемфорд, Кони., гру день 1954. Студентки Дівочої Академії Сестер
Місіонарок співають коляди у шпиталі для хворих.
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Церкві і народові. Ніхто не за
nеречує, що є много українців
nравдивих латріотів у світсько
му стані, але кожний чесний
українець · і
українка
мусить
nризнати, що кожний юнак, що

вибрав свящєничий стан в Ек
зархії чи в Чинах: ОО. Василіян,
ОО.
Редемлтористів та
ОО.
Франчішканів, є латріотами у
лпвнім слова значінню, бо пра
цює для добра українського на
рщу. Те саме треба сказати лро
наших ідейних українок, які
встуnили до манастирів Сестер
Rасиліянок, Сестер Служебнищ,

та Сестер Місіонарок

Покрова

Матери Божої, що вони є лрав
дІtвими латріотками, бо віддали
вс~ своє життя, всі свої талани
для Церкви і нашого народу. Во
ІНІ

ло

школах

виховують

нашу

молодь. Честь їм за жертвенну
nрацю.

Служення Церкві і нашому
народові це найкращий латріо
тизм та дуже конечний для укра
їнського народа на іміграції.
Це

одинока наша

остоя в

гро

мадському житті. Вона потре
бує до nраці ідейних людей.

Крім Сестер Василіянок та
Сестер Служебниць в нашій Ек
зархії рпзгорнули культурну ді
яльність наші українські Сестри
Місіонарки Покрова Матери Бо
жпї в Стемфпрді. Не згадуємо
тут nрацю Сестер Місіонарок
для якоїсь комnетиції з іншими
Згрпмадженнями, а тільки тому,
щоіі шановних читачів Ковчега
залізнати з діяльністю і nрацею
Згромадження Сестер Місіона
рок Покрова Матери Божої, ко
трого основниками були наші
українські
Владики:
Влреосв.
Кнр Константин Богачевський і

Преосв. Кир Амврозій Сенишин.

Сестри Місіонарки Покрова Ма-:
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тері Божої за короткий час сво
го існування розгорнули свою
культурну

nрацю

видавництвом

Ковчега в українській й англій
ській мові, реnродукцією чудо
вих ікон та взірцевим веденням
дівочої академії ( гайску л), яка
стоїть на високім академічнім
рівні.
Не від річи буде залізнатися

з nрограмою дівочої академії
Сестер Місіонарок у Стемфорді.
Під цю лору в академії є

60

сту

денток. Всі мають однострій:
білі блюзочки, чорні суконки. В
склад

навчання

входять

мови:

англійська, французька, латин
ська та інші nредмети як: аль
гебра, геометрія, біологія, хемія,

історія

всесвітна

і

Злучених

Держав, релігія, слів. Ті сту
дентки, що nокінчили науку в
дівочій академії Сестер Місіона
рок, не мають найменшої труд
ності в продовжуванні наук в

каледжах, тому що були добре
nриготовані в академії.

Для нас українців католиків
ця дівоча академія є ще. цінна
тим, що в ній наші українські
дівчата
крім
вище
згаданих
nредметів мають нагоду вчити
ся грання на фортеляні, народ
ного і церковного сnіву, тобто
студентки

українського

лохо

дження вчаться слівати Службу
Божу, Тропарі, Кондаки, Бого
родичні, Молебні до Ісуса Хри
ста і Матері Божої, Вечірню зі
самогласними

гласами. Дівчата

можуть навчитися диригентури.

Якщоб Отці Парохи з церков
ними громадами звернули трохи

уваги на наш церковний слів ло

парафіях то моглиб дуже скоро
nоширити гарний наш церков
ний слів у себе, висилаючи сnо

сібних дівчат на науку до діво
чої академії Сестер Місіонарок
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Стемфорд, Кони., грудень 1954.-Дівоча Академія Сестер Місіонарон
вибирається автобусамн з колядою до

в Стемфорді. Треба ще підкрес
лити,

що

студентки-українки

вчаться української і церковно
словянеької мови, історію нашої

Цер1ши, літурrіку та історію про
Україну. Також можуть вчити
ся

малярства,

шиття

та

кухо

варства. Одним словом дівоча
академія Сестер Місіонарок По
крова Матері Божої в Стемфор
ді докладає усіх старань, щоб
наші українські дівчата не тіль
ки були добрими американками,

прнходств.

але також добрими українками.
Якщо родичі і церковні громадІІ
справді хотять бути правдиви
ми патріотами, то повинні по
дбати про потрібне виховання
своїх дочок не тільки в амери
канському,

але

також

україн

ському дусі. Писати по дальші
інформації на адресу:

1\lissionary Sisters of Mother of God
111 W est N orth Street
Stamford, Conn.
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ПРОГРАМА ЕВХ.-МАРІИСЬКОГО КОНГРЕСУ
СХІДНИХ ОБРЯДІВ
7. Величавий Молитовний Похід (Х-23-54)
Хоч вже минає шість місяців
від
величавого
Евхаристійно
Марійського Конгресу Східних
Обрядів у Филаделфії, Па., що
відбувся 22, 23 і 24 жовтня 1954
року, то все таки учасники цьо

го

Конгресу

мило

споминають

пережиті дні в часі Конгресу та
довго залишаться евхаристійно
марійські
торжества
в
їхніІї
памяті. Ізза таких величних і
небувалих торжеств
редакція
Ковчега
продовжатиме
опис
програми Евх. Мар. Конгресу
Східних Обрядів.

Петра

і

Павла.

Концелєбрація

різних Служб Божих, що відбу
валася рано тогож дня в Кон
венційній Галі, продовжилася до
1 :ЗО пополудні. Ізза цього моли
товний похід, який мав зачатися
в 2-ій годині пополудні, зачався
в З-ій годині і тревав до 5:ЗО,
тобто дві і пів години. Похід
своєю величавістю та організа
ційним хистом перевищив всі
досі відбуті в ЗДА походи укра
їнського політичного характе
ру. До глибини душі зворушу
вала глибока віра паломників,

По великій Соборній Службі
Божій різних обрядів, при 9 пре
столах, в Конвенційній Галі, у
Филаделфії, в суботу рано 23-го
жовтня 1954 року, від 1О-ої ра
но до 1 :ЗО пополудні, при участі
Єпископів, Духовенства та 20
тисяч вірних (з яких тільки 15
тисяч мог ли поміститися, бо
стільки місця було на галі. Реш
та паломників мусїла примісти
тися в бічних галях), відбувся
величавий молитовний похід, в

які в часі походу побожно шепо
тали молитви, nросячи в Бога і
Пречистої кращої долі для на
шого українського народу і на
шої Церкви в большевицькНІ
неволі. Велика членством дута
орхестра гайскулу "Ля Саль,"
нпорядчики на авті через голос

якому взяло участь понад 8 ти
сяч людей від Музею Мистецтва

рідко трапляється в такій пізній
порі року, як кінець жовтня.

ники давали відnовідні Інструк
цїі та тримали під контролею
цілий порядок походу. Господь
благословив
цей
молитовний

похід, бо дав чудову погоду, яка

до Катедри св. Апостолів Петра
і Павла, а других 8 тисяч при
глядалося походові.

Загальний Перегляд Походу

Спершу було в пляні, що по
хід перейде від гайскулу Гала
ган через Лоrен Сіркел до ка
тедри. Але тиждень перед Евх.
Мар.
Конгресом
численність
учасників
походу
так
дуже
зросла, що треба було змінити

На чолі походу йшла велика
орхестра
учнів
католицького

плян і призначити довшу дорогу

до nоходу, тобто від музею Ми
стецтва
до

через

дорогу

катедрального

Парквей

храму

св.

гайскулу

"Ля

Саль"

і

грала

українські
релігійні
маршові
пісні. Що за мила несподіванка
була для українців католиків,
що американські студенти ін
ших національностей так гарно
вивчилися наших пісень, щоб їх
відограти в часі молитовного
nоходу. Тут треба підмітити,
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Перед орхестрою несено ве
ликий nроц~сійний хрест і пра

країнської Католицької Молоді,
Обнова, Пласт, СУМА, Молоде
ча
Просвіта,
НТШ ,
Головна
Уnрава УНС і УККа, Гетьман
ська Громада, Союз Українок,
Самоnоміч, Т-во Інжінєрів з Ню
йорку, ООЧСУ, Українські Аме
риканські Ветерани, Союз Укр.
Промисловців і Куnців , Брац
тво кол. Вояків Дивізії, nред
ставники Ком. Обєднаних Амер.
Організацій з Ню йорку. Своєю

nори:

великою

що Сестри Місіонарки зі Стем
форду nодбали, щоб в кілька
мільйонавім
місті
Филаделфії
лунали українські nісні. Тут на
лежиться

nризнання диригенто

ві орхестри, що так гарно вико
ристав музичнюсі матеріял, який

nрислали Сестрн Місіонарки По
крова Мат~рі Божої зі Стем
форду.

nanchкиn, американський
й українськІІіІ та велику ікону

Неnорочно Зачатої Богородиці
з Божим Дитятком. Потім 1Ішли
різні груnи: шкільна молодь nа
рафіяльних ~лєментарних і ви
щих шкіл з різних місцевостей,
діточі Марійські Дружини, Си

ротинці,
Катедральний
Хор,
Підкарnатські
русини-українці
з іконою Мукачівської Матері
Бnжої, старші Марійські Дру
жини,

Аnостольства

Товариства

Св.

Молитви,

Імені, Ліга

У-

численністю

членів

у

nоході відзначився Союз Укра
їнців Католиків "Провидіння,"
який
дав
велику
сnівnрацю,
особливо Головна Уnрава, Ре
дакція "Америки" та місцеві і
nозамісцеві Відділи "Провидін

ня." З великою nриємністю тре
ба

nідчеркнути

сnівnрацю

на

ших українських католицьких
Душnастирів, які зорганізували

144

Парафіяльних

Комітетів

Паломників на Евх. Мар. Кон
грес з різних nарафій. Для ста-
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тистики подаємо список місце
востей, звідкіля прибули паломІ. Amsterdam, N. У.
49.
2. Auburn, N. У.
50.
З. Akron, Oh!o
51.
4. Ansonia, Conn.
52.
5. Astor!a, N. У.
53.
6. Allentown, Ра.
54.
7. Al!quippa, Ра.
55.
В. Altoona, Ра.
56.
9. Ambr!dge, Ра.
57.
10. Alden Stat!on, Ра.
58.
ІІ. Bath, N. У.
59.
12. Broadalb!n, N. У.
60.
ІЗ. Buffalo, N. У.
61.
(St. John's)
62.
І4. Buffalo, N. У.
63.
St. Nicholas')
64.
15. Boston, Mass.
65.
16 Bridgeport, Conn.
66.
І7. Baby1on, N. У.
67.
ІВ. Bayonne, N. J.
68.
І9. Binghampton, N. У.
69.
20. Bronx, N. У.
70.
21. Brooklyn, N. У.
71.
(Но!у Ghost)
72.
22. Brooklyn, N. У.
73.
(St. Nicho!as)
74.
2З. Baltimore, Md.
75.
24. Bethlehem, Ра.
76.
25. Bridgeport, Ра.
77.
26. Bristol, Ра.
78.
27. Barnesboro, Ра.
79.
28. Berwick, Ра.
ВО.
29. Belfield, N. D.
ВІ.
(St. John's)
82.
ЗО. Cohoes, N. У.
83.
З І. C!eveland, Oh!o
84.
З2. Co!chester, Conn.
85.
ЗЗ. Carteret, N. J.
86.
34. Camden, N. J.
87.
З5. Chesapeake City, Md.
88.
З6. Chester, Ра.
89.
З7. Clifton Нts., Ра.
90.
ЗВ. Curtis Вау, Md.
З9. Carneg!e, Ра.
91.
40. Centralia, Ра.
92.
41. Ch!cago, ІІІ.
9З.
(St. Nicholas')
94.
95.
42. Deqrborn, M!ch.
4З. Detroit, M!ch.
96.
97.
44. Elmira Hts., N. У.
45. East Cleveland, О.
98.
99.
46. Elizabeth, N. J.
47. Edwardsv!lle, Ра.
48. Fall River, Mass.
100.

ники під проводом Парафіяль
них Комітетів Паломників:

Ford City, Ра.
Frackville, Ра.
G!astonbury, Conn.
Great Meadows, N. J.
Glen Lyon, Ра.
Grand Rap!ds, M!ch.
Hudson, N. У.
Hartford, Conn.
Hempstead, N. У.
Hanover, Ра.
Hamtramck, Mich.
Jersey City, N. J.
Jeanette, Ра.
Johnstown, Ра.
Keiser, Ра.
Lackawanna, N. У.
Lancaster, N. У.
Lorain, Ohlo
Latrobe, Ра.
Lyndora, Ра.
Los Angeles, Ca!lf.
Manchester, N. Е
Manvi!Ie, N. J.
Mlami, Flor!da
Millville, N. J.
McKeesport, Ра.
McKees Rocks, Ра.
McAdoo, Ра.
Mahanoy City, Ра.
Maizeville, Ра.
Midd!eport, Ра.
Minersville, Ра.
Mt. Carme1, Ра.
Mcd:son, ІІІ.
Mllwaukee, Wis.
Muskegon, M!ch.
Niagara Falls, N. У.
New Britain, Cunn.
New Haven, Сотш.
Newark, N. J.
New Brunswick, N. J.
New York, N. У.
(St. George's)
Northampton, Ра.
New Kenslngton, Ра.
Nanticoke, Ра.
Olyphant, Ра.
Pittsfield, Mass.
Passaic, N. J.
Perth Amboy, N. J.
Palmerton, Ра.
Philadelphla, Ра.
(St. Andrew's)
Philadelphia, Ра.
(Christ the K!ng
Ni~etown)

1955

101. Phlladelphla, Ра.
(Imm. Conception)
І02. Philadelphla, Ра.
(St. Josaphat's
Frankford)
103. Phlladelph!a, Ра.
(St. Nicholas')
ІО4. Phl!adelph!a, Ра:
(Protection BVM)
105. Phoenixville, Ра.
106. Pittsburgh, Ра.
(St. Georqe's)
107. Pittsburqh, Ра.
(St. John's)
108. Rochester, N. У.
109. Rossford, О.
І ІО. Riverhead, N. У.
111. Reading, Ра.
І І2. Ramey, Ра.
ІІЗ. St. Johnsville
114. Sayre, Ра.
115. Syracuse, N. у.
116. Salem, Mass.
ІІ 7. S. Deerf!eld
!ІВ. Stamford, Conn.
119. Spring Valley, N. У.
120. Staten Island, N. У.
121. Scranton, Ра.
l22. Simpson, Ра.
123. Shamokin, Ра.
124. Shenandoah, Ра.
125. St. C!a!r, Ра.
(НоІу Tr!nity)
126. St. Cla!r, Ра.
(St. Nicholas)
127. St. Joseph, Мо.
128. St. Paul, Minn.
129. Troy, N. У.
ІЗО. Terryvil!e, Conn.
ІЗІ. Trenton, N. J.
ІЗ2. Watervliet, N. У.
133. Woonsocket, R. І.
134. Wh!ppany, N. J.
135. Washington, D. С.
І36. West Easton, Ра.
І37. WIII!amstown, N. J.
І 38. Wilmington, Del.
ІЗ9. Woodbine, N. J.
140. Wheelinq, W. Va.
І41. W!lmerding, Ра.
І42. Wilkes Barre, Ра.
І4З. Youngstown, О.
144. Yonkers, N. У.

KBITEHЬ-APRIL,

Як персіІшли всі організацІІ,
чолоніки і жінки, старі і молоді,
лава

за

ланок>

неначе

людська

ріка, заливаючн величезну пло

щу нсред· катсдрою св. Петра і
П.1Вла, тоді Духовенство нашої

Екзархії в ЗДА і Священики з
Канади разом зі Священиками
східних

і

латинського

прилучилнся

до

обрядів

молитовного

походу. їх збірною точкою була
ІSища школа "Галаган . " Треба
підмітити, що наші українські
католицькі Чини і Згромаджен

ня: ОО. Василіяне, ОО. Редсм
птористи,
ОО.
Франчішкани,
ОО. Сту.ІІ.ити, Сестри Василіян
ки, Сестри Служсбниці, Ссетри
Прссв. Сердець Ісуса і Марії та

1955
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Ссетри
Місіонарки
Покрова
Матери Божої причинилися До
нсличності молитовного ппходу.
Похід замикав Еміненція Карди
нал
С.
Стрич,
Архиєпископ
Шикаr-а, великий приятель укра
їнців католиків при участі мно

гих

Архиєпископів ,

Єпискппів,

Монсініарів та дух овенства різ
них обрядів.
М()литовний похід закінчився

в

5:30

пополудні, який зробив

нсликс нражіння на присутніх не
тільки численністю паломників,
але також взірцсвим порядком
та надзвичаіІним побожним на
строєм.

(Продовження сл ідує)

А. С.

МИНУЛЕ
8 ПОНАД ПЯДЕСЯТЬ ПАРАФІИ
УКР. КАТОЛ. ЕКЗАРХІІ ПРИИНЯЛИ
ДОБРОВІЛЬНО
ГРИГОРЯНСЬКИИ
КАЛЕНДАР, щоб мати з могу в ЗДА
святкувати свята зі вс і ми народними
традиціями. Є багато парафій в нашій
Екзархії, особливо по більших інду
стріяльних містах, що не мають змоги
святкувати Різдва Христового після
старnго Юліянського Календаря (7-го
сі•шя) ізза фабричної rюоотизни. Ізза
цих обставин українські родини затра
чують нашу церковrrу традиtІію свят
кування Різдвяних Свят. На 25 грудня,
де увесь світ святкує Різдво Христове,
многі укrаїнські родини не підуть на
Службу Божу до церкви, бо це не їх

Ню Нори, 22·ro січня 1955.
Різдвяна Проефора Хору "Думка"
Преосв. Амврозій має слово.

.

.

..

.

свята, хоч дома справляють І-у<ші обіди. по американськ?МУ :~вичаю включ~ю

з ш~иком на ~тоЛІ. Як ПІШходять РІз-

двян1 Свята пrсля староr·о календаря,

тодІ мног~ украІНІ!! оправдують себе, що мусять робити у фабриці. І зз а цього
vкраїнськІ родІІІІІІ ІІС мають змоги гідно відсвяткувати Різдва Хрtктового.

'Гому понад 5() парафій впродовж десять років перенесли сняткуваІІІІЯ Різдва
Христового :щ дозволом ОрдииаJ!іяту ІІа 25-го грудня, кomt в цілій Америці
панує дух Руздвя11их Свят. На ТІЙ зміні паrафії ІІічого не стратили, а радше
скоrистали, бо мають ІІагоду святкувати Рі здво зі своїми друзями та не по

тrс~ують опrавдуватн себе пеrед ЧУЖІІІЩЯ.\111, 'IOIIIV святкують Різдво ІЗ днів
ІІІ:НІІІІІС.

•
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Ню йорк,

22-ro

січня

1955.-

1955

Різдвяна Проефора Хору "Думка."

Преосв. Амврозій гостем.

8
ШІСТЬ АМЕРИКАНСЬКО-КАТОЛИЦЬКИХ ПАЛОМНИЦТВ НА ЕВХА
РИСТІЯНИЯ КОНГРЕС ДО БРАЗИЛП. Досі шість американсько-католицьких
дієцезій зголосили паломництва на Евхаристійний Конгрес до РІО де ДЖА
НЕйРО, в Бразилії, що відбудеться від 19 до 24 липня 1955 року. Ті палом
ництва є з Ню йорку, Ню Орлінс, Даллас, Филаделфії, Ст. Луїс та з Оклагома.
Є чутки, що наші українські католицькі Єпископи із ЗДА і Канади вибирають
ся на Конгрес до Бразилії.
8 ЩИРА ПОДЯКА ПАНІ О. ЯРЕМА ЗА СТИПЕНДІЮ ДЛЯ БІДНОГО
СЕМІНАРИСТА. Пані Ольга Яре~.1а з Ню йорку, дружина адвоката Степана
Яреми, визначного громадянина, подарувала $500.00 (пятьсот долярів) на
виховання священика, тобто одну стипендію для бідного семінариста на один
рік. Це справді шляхопІЙ вчинок із сторони пані О. Яреми. Нехай Господь їй
старицею винагородить. Товариство св. Пія Х, в Стемфорді звертається до
всіх помогти щедрими жертвами, щоб можна помогти бідним студентам, які
в майбутньому будуть служити Богові, Церкві і народові. Жертви ·слати на
адресу Преосв. Кир Амврозія в Стемфорді.
ТНЕ

ARK

111 West North St.
Stamford, Conn., U.S.A.

