“The Vibrant Parish – a place to encounter the living Christ, ” the Pastoral Letter of
His Beatitude Sviatoslav and other sobor documents are available on the
Eparchial website: www.stamforddio.org

Preparing for
our Eparchial Sobor

Stamford,CT

March, 2013 Volume 7

Preparing for the Sobor

From the Desk of Bishop Paul

In about a month’s time, with the solemn opening of the Eparchial Sobor in St. Basil Seminary, we will have reached the culmination of a journey that began a year and a half ago and half a world away, in Curitiba, Brazil in September of 2011. At that time the
Ukrainian Catholic Bishops, meeting in their annual Synod, resolved that an innovative new program of parish renewal entitledVISION
2020, would be introduced into every eparchy of our Church.
Shortly after the promulgation of this resolution, the Head and Father of our Ukrainian Church, His Beatitude Sviatoslav, wrote
his first pastoral letter addressed to the entire world-wide Ukrainian Catholic Church: “The Vibrant Parish – a place to encounter the
living Christ”. In it, His Beatitude points to the local parish community as the epicenter of spiritual renewal for our Church and he identifies six key elements as essential in parish renewal.
We have truly taken to heart His Beatitude Sviatoslav’s declaration that “each and every one of us is responsible for the renewal
of our parish communities.” During the past year we have distributed copies of the Pastoral Letter to all the parishes of the Eparchy.
The clergy and the faithful have had the opportunity, at both the parish and regional levels, to begin their study of the document, to reflect upon the ‘blessings’we enjoy and identify the ‘dreams’to which we aspire, in our faith communities. We will bring these to our
Sobor in the hope that, in our deliberations, the Holy Spirit will help us to crystalize them and aid us in discerning the way ahead.
I said earlier that our Eparchial Sobor in April marks the culmination of a journey. In one sense it is, but in another, greater
sense, it also marks the beginning of new journey stretching beyond our sight into the future of our Eparchy and every parish community within it – a journey of spiritual renewal that, God willing, will be marked by a closer unity with our Lord, Jesus Christ, and with
each other, as fellow pilgrims along the way. All of us share the same joy, privilege and responsibility of this journey because all of share
a “royal priesthood” in Christ and all of us form the “living stones making a spiritual house”. (1 Peter 2:5)

From the Vocations Office

“AshepassedbytheSeaofGalilee,hesawSimonandhisbrotherAndrewcastingtheirnetsintothesea;theywerefishermen.Jesussaidtothem,Come
afterme,andIwillmakeyoufishersofmen. Thentheyabandonedtheirnetsand
followed him.” (Mk 1: 16-18).
OurBlessedSaviorchoseforhimselfagroupofapostles;helookedfor
them, found them and called them. These were men who as they were going
about their daily work, heard a voice calling them, listened to it, and took it to
heart. Following this voice they became Christ’sApostles.As in the time of the
apostles, when this voice was first heard, today Christ continues to call his followers: “Come, follow me!” Today, our parish communities in our beautiful
UkrainianCatholicChurch,aretheplacesinwhich youmayhearthesamevoice
calling you to follow Christ, if you listen carefully and prayerfully. The voice is
so strong, the calling, so powerful, that you will desire and decide, as theApostlesdid,toleaveeverythingbehind,inordertofollowChrist,tobecome sonsand
daughters of God and heirs to the kingdom of God.
Today,andespeciallyduringtheupcomingeparchialSobor,Iwillpray
foreachandeveryoneofyouthinkingaboutthepriestlyorreligiousvocation.Our
mission, the mission of the Church, is to continually encourage every generation
of Christ’s disciples to follow Him, to be totally dedicated to work in Christ’s
Vineyard.
Dear brother and sister, please remember, always, that every vocation
isfirstofallagiftfromGod,andnotsimplyapersonaldecisionorahumanconcern,butasChristsaid:“Itwasnotyouwhochoseme,butIwhochoseyou”(Jn.
15: 16). May God bless you in your vocational journey toward knowing and
sharing Christ with others!

Youth Corner

French-speaking Savoyard philosopher,
writer, lawyer and diplomat, Joseph de Maistre once
wrote, “Every nation has the government it deserves.”
I would like to change a few words in this quote to:
“Every community has the parish it deserves.”
In the Pastoral Letter, The Vibrant Parish, His
Beatitude Sviatoslav talks about the key elements that
each parish must have to be a place of an encounter with
Living Christ. First of all, it should be a parish where
the Word of God is being proclaimed and Holy Mysteries are being celebrated. It is a place of service, unity
and missionary spirit. Further, His Beatitude reminds us
that each and every one of us is responsible for the renewal of our parish communities.
As we approach a very special time for our
Eparchy, namely, the time of the Eparchial Sobor to take
place on April 18-20, 2013, in Stamford, CT, let us be
mindful that, “All of us need to be 'living stones’as we
build our parish community.” Every one of us must be
active in the renewal of our parish life!

From the Office of Religious Education

“. . . each and every one of us is responsible for the renewal of our
parish communities . . . That is why all of us need to be “living
stones” as we build our parish community. . . allow [God’s] Holy
Spirit to transform you, purify and strengthen you in God’s love!”
~Pastoral Letter of His Beatitude Sviatoslav

The Church is not a building nor is it a hierarchy of priests,
bishops and cardinals. We are the Church – the People of God and
it is our responsibility to help the Church to grow and to change in
order to become the center of our community. We need to share our
hopes, our deams and our concerns with our Church leaders, so that
they, in turn, can help us to grow in our relationship with God.
We hear complaints about all the things that are not being
accomplished in church and, at times, we may even enter into the
complaining, but this does no good if we are not willing to get involved and make things happen. The Church is ours-- are we willing to claim it as our own, take an interest in it, and roll up our
sleeves? The upcoming Eparchial Sobor is our opportunity to get
involved, whether we are delegates or not.
Become part of the process. Pray for the delegates who
will be representing you at the Sobor. Seek out your delegates. Share
your hopes and dreams, as well as your concerns with them so that
they can share these during the Sobor. After the Sobor, read all the
reports from the Sobor and be willing to help your parish implement
them.This is a time of blessing for our Church and especially for our
Eparchy; a time to make choices for the future. Do not miss the opportunity to be part of our Church’s future.

From the Office of Ongoing Priestly Formation

The commission of Christ to proclaim the Good News is
foremost our priestly mission. It is our vocation to witness Christ’s
presenceinthisworldhereandnow! So,ifwewishtoallowtheHoly
Spirit to act through us, if we desire that our parishes become places
of encounter with the living Christ, communities spiritually enrich,
then we, the clergy, must begin with ourselves.
Weoughttostrengthenandimprovethatwhichisgood,honest and praiseworthy in our communities. These are the spiritual gifts
we received from the Lord. We are called to build vibrant parishes of
the Ukrainian Catholic Church, a joyous, welcoming, inclusive, holy
place of encounter with the living Christ. In order to achieve this, we
priestareespeciallycalledtoplayaspecialroleinthisrenewalprocess
of our Church. “The Vibrant Parish- a place to encounter the living
Christ”programgivesusopportunityandinspirationtorenewourpastoral service with joy. We are all well aware, that under the leadership
of the local bishop and close communion with him, the parish plays a
fundamental role in the Church. For it is in the parish that the faithful
most frequently encounter Christ through Christian instruction, community prayer and service to one’s neighbor. In promoting and enlivening our parish life, we also enliven the entire Church.
This is why in a short few weeks, we will gather for our
Eparchial Sobor to pray and reflect on our mission in the contemporary society. Christ Our Lord, yesterday, today, and tomorrow, is
reminding us that it is our mission to proclaim the Word of God,
teaching the truths of the faith; lead our parish communities in liturgical, sacramental and prayer life, and we
foremost through our priestly service and ministry
are called to help those in need, both within the
parish and “in the world”.

From the Office of Diakonia

IntheconclusionofhisPastoralLetteronChurchRenewal,
our Patriarch Sviatoslav reminds us that, in fact, we, the clergy, religious and laity, are all responsible for the task of renewal in our individual parishes. At times we forget how we can best make use of
the unique gifts and talents which we, as individuals, bring to our
parishcommunity.Perhapsthereissomethingwemighthavedone,
butwasneverimplementedduetothecircumstancesofthattime.We
are now reminded of the importance to reconsider and reevaluate
what we can do for the welfare of our parish community. There are
some projects that can only succeed with the help and cooperation
of others to either continue the work being done or to start new projects, which would best serve the needs of our congregation. As the
actual situation in our parishes changes from year to year, we need
toaskwhatwouldbemostbeneficialforthemajorityofparishioners.
Therearesomebasicprogramswhichareneededinevery
parish such as catechism classes; preparation for reception of the
sacramentsoffirstconfession,marriageandbaptism;adultreligious
education and bible studies; visits to the sick and homebound; the
parish choir; membership in the stewardship council and parish
committee; parish heritage school, parish building maintenance;
and fundraising. We can ask ourselves what we can do to assist our
pastor to improve or to help implement new programs so our parish
through its service to our community may make best use of their resources and look forward to new projects in the future.

From the Office of Family Life

His Beatitude Sviatoslav, Father and Head of the UkrainianCatholicChurch,inhisPastoralLettertotheclergy,religiousand
faithful, is calling us to rejuvenate our parishes, and in doing so, he
underlines our responsibility to renew our parish community life.
The Vibrant Parish is built upon a foundation of vibrant
families,orrather,theparishisthevibrantfamilyinwhichmembers
careforoneanother. When,duringtheDivineLiturgy,orotherliturgicalservices,littleLukewithhisMomortheelderlyMrs.Mariaare
not present, the parish community misses them. TheVibrant Parish
Family faithfully remembers its departed members in prayer; visits
and helps the sick and those in need. The Vibrant Parish is built on
the pastor who faithfully ministers; altar servers, who serve with joy
during liturgical services; the religious in a parish community; catechists and religion teachers; mothers and fathers; the choir member
who piously sing; youth and young adults; infants, who converse
withGodintheirownmajesticlanguage. Theparishisonebigfamily,builtonfoundationofindividualfamilieswhoarecalledtorenew
parish life.
In today’s society, families often encounter many troubles
and tribulations. There are a number of complex issues for parents,
for youth and for children. Where to find answers? The Vibrant
parish, is this place where the Faith, through Christian education,ispassedon;wheretheEternalTruthexistsandparentscan
turntoreceivedirectivesandthehelpneededtoraisechildren
andyouth,andtobuildastrongandhealthyfamilylife. This
is why we, each and every family, are called to the responsibility of renewing of our parish communities , and in so
doing, help each other to spiritually grow and become
unite into one family in Christ our Lord!

“Жива Парафія – Місце Зустрічі з Живим Христом, ” Пастирський Лист
Блаженнішого Святослава та інші Соборові документи - доступні на
єпархіальному сайті: www.stamforddio.org
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Відділ у справах покликання

«Проходивши ж повз море Галилейське, побачив він Симона й Андрія,
його брата, як вони кидали мережу в море, були бо рибалки. Ісус їм сказав: «Ідіть
за мною, я зроблю вас рибалками людей». І вмить, покинувши мережу, пішли
слідом за ним.» (Мк. 1:16-18)
Наш Спаситель обрав для себе групу апостолів, він подивився на них,
знайшов їх і покликав їх. Це були люди, які, беручись до своєї щоденної праці,
почули голос, який кликав їх, прислухались до нього, і взяли його до серця. Ідучи
за цим голосом, вони стали апостолами Христа. Як за часів апостолів, коли цей
голос вперше було почуто, так і сьогодні Христос продовжує закликати своїх
послідовників: «Приходь, та йди за мною!" Сьогодні парафіяльні спільноти, нашої
прекрасної Української Католицької Церкви, є місцем, де, слухаючи уважно і з
молитвою ви можете почути той самий голос, який кличе вас іти слідом за
Христом. Цей голос настільки сильний, та промовляє могутньо так, що ви будете
бажати і вирішите залишити все, щоб іти за Христом, щоб стати синами і дочками
Божими та спадкоємцями Царства Божого, подібно як це здійснили апостоли.
Сьогодні, особливо, з наближенням майбутнього Епархіального Собору,
я буду молитися за кожного з вас, хто думає про покликання до священичого чи
богопосвяченого життя. Наша місія, місія Церкви полягає в постійному
заохочуванні кожного покоління Христових учнів йти за Ним, та цілковито
присвячувати себе праці у винограднику Христовому. Дорогі брати і сестри,
завжди пам'ятайте, що кожне покликання, перш за все, є подарунком від Бога, але
не просто особистим рішенням чи людським занепокоєння, але, як сказав
Христос: "Не ви мене вибрали, але я вас вибрав» (Ів. 15:16). Нехай Бог
благословить вас на вашому шляху покликання до пізнання Христа та ділення
Його з іншими!

Молодіжна Рубрика

Філософ, письменник та дипломат
Жозеф де Местр колись сказав: “Кожна нація
заслуговує на ту владу, яку має.” Дозволю собі
змінити декілька слів у цій цитаті: “Кожна
спільнота має парафію, на яку заслуговує.”
У пастирському листі “Жива парафія”
Блаженніший Святослав веде мову про
наступні ключові елементи, які кожна парафія
повинна мати, щоб бути місцем зустічі з живим
Христом. Найперше, у парафії Слово Боже має
проповідуватися і Святі Тайни повинні
святкуватися. Така парафія має бути місцем
служіння, єдності та місіонерського духу. Далі,
Блаженніший пригадує нам, що кожен із нас
несе відповідальність за оживлення парафії.
В цей дуже важливий час для нашої
єпархії, коли наближаємося до єпархіального
собору, який відбудеться 18-20 квітня 2013 у
Стемфорді, Штат Коннектікут, будьмо
свідомими того, що “всі маємо бути “живими
каменями” у будівлі нашої парафії.” Кожен з
нас повинен брати активну участь в оживленні
парафіяльного життя!

Відділ Релігійного Виховання і Катехизації

“... за оживлення парафії несе відповідальність кожен із нас ...
Тому всі маємо бути «живими каменями» у будівлі нашої
парафії ... дозвольте [Божому] Святому Духові вас перемінити,
очистити і скріпити Божою любов’ю!”
Пастирський Лист Блаженнішого Святослава

Церква це не споруда чи забудова, це не ієрархія
священиків, єпископів, кардиналів. Ми - Божий люд -- є Церква.
Тому маємо відповідальність допомогти Церкві зростати та
мінятися; стати центром наших громад, розуміти наші потреби,
мрії і надії, та допомагати нам на дорозі до все кращого
відношення з нашим Богом.
Чуємо нарікання про все що в Церкві не досягнено - та
часом і долучуємося до цих нарікань - але це нічого не помагає,
якщо добровільно не беремося до діла і щось таки не робимо.
Церква наша. Чи готові ми признатися до цього, цікацитися нею,
підкотити рукави до роботи? Надходячий єпархіяльних Собор,
наша нагода втягнутися до праці, чи делеґатами ми, чи ні.
Станьте частиною цього процесу. Моліться за
делєґатів, які представлятимуть Вас на Соборі і зверайтеся до
них. Поділіться з ними вашими заувагами, стурбованнями, чи
запитами, щоб могли вони представити їх під час Собору. Після
Собору, читайте всі звіти і резолюції, та готуйтеся допомогти
зреалізувати їх у Ваших парафіях. Благородний настав час у
нашій Церкві, особливо в нашій єпархії – рішальніий процес
на краще прийдешнє. Не тратьте нагоди бути живими
учасниками кращого завтра нашої Церкви.

Відділ у справах священичого виховання

Завдання Христа проголошувати Добру Новину
належить в першу чергу до нашої священичої місії. Нашим
покликанням є свідчити про Христову присутність в цьому світі,
тут і зараз! Таким чином, якщо ми хочемо, щоб Дух Святий діяв
через нас, якщо ми хочемо, щоб наші парафії стали місцями
зустрічі з живим Христом, а наші громади духовно зростали, то
ми, духовенство, повинні розпочинати з нас самих.
Ми повинні зміцнюватися та покращувати те, що є
доброго в нас та гідного похвали в наших спільнотах. Ці духовні
дари ми отримали від Господа. Ми покликані творити яскраві
парафії в Українській Католицькій Церкві, які б були радісними,
привітними, а водночас, святими місцями зустрічі з живим
Христом. Для того, щоб досягти цього, ми священики – зокрема,
покликані відігравати особливу роль у цьому процесі оновлення
нашої Церкви. Програма “Жива парафія" дає нам можливість і
натхнення, щоб відновити наше пастирське служіння з радістю.
Ми всі добре розуміємо, що під керівництвом
місцевого єпископа та в тісному спілкуванні з ним, парафія
відіграє фундаментальну роль в Церкві. Адже саме в парафії
вірні найчастіше зустрічаємо Христа через християнське
навчання, спільну молитву та служіння ближньому.
Покращуючи та оживляючи наше парафіяльне життя, ми
оживляємо цілу Церкву.
Власне для цього через декілька тижнів, ми зберемося
на наш Епархіальний Собор, щоб помолитися і поміркувати над
нашо місією в сучасному суспільстві. Христос, наш Господь,
вчора, сьогодні і завтра, пригадує нам, що це наша місія
проголошувати Слово Боже, навчати правди віри, вести
наші парафіяльні спільноти в літургійному,
сакраментальному житті і молитві, і ми в першу
чергу, через наше священиче служіння - покликані
допомогти потребуючим в парафії та "у світі".

Відділ у справах Дияконії

На завершення свого Пастирського Листа про віднову
Церкви, наш Блаженніший Патріарх Святослав пригадує нам, що
ми усі, як духовенство, богопосвячені особи так і миряни, справді
несемо відповідальність за відновлення наших парафій. Часто ми
забуваємо, як ми можемо найкращим чином використовувати
унікальні дари і таланти, які ми як люди вносимо у наші
парафіяльні спільноти. Інколи ми могли щось зробити, але це не
було зреалізовано у зв'язку з обставинами того часу. Зараз нам
пригадується про важливість переглянути й переоцінити те, що ми
можемо зробити на благо нашої парафіяльної спільноти. Існує
кілька проектів, які можна успішно виконати з допомогою та у
співпраці з іншими, продовжуючи вже проведену працю або
починаючи нові проекти, які б найкращим чином послужили
потребам нашої парафії. Так, як ситуація в наших парафіях
змінюється з року в рік, нам слід запитати себе, що було б
найкращим для більшості парафіян.
Є кілька основних програм, які були б потрібні у кожній
парафії, зокрема, такі як уроки катехизму, приготування до
прийняття Св. Таїнств першої сповіді, шлюбу і хрещення,
катехизму для дорослих і вивчення Біблії, відвідування хворих,
парафіяльний хор, задіяність у раді управління при парафії та інших
парафіяльних комітетах, парафіяльна школа українознавства,
піклування про церковну будівлю та збір коштів. Ми можемо
запитати себе, що ми можемо зробити, щоб допомогти нашим
священикам, щоб покращити або допомогти реалізації нових
програм, щоб наша парафія через своє служіння в нашій спільноті
могла б якнайкращим чином використовувати свої ресурси та з
нетерпінням очікувати на нові проекти у майбутньому.

Відділ у справах родинного життя

Голова нашої Української Католицькоі Церкви у
Пастирському Листі закликає усіх членів Церкви включно з
духовенством та мирянами до оновлення наших парафій, тим
самим підкреслюючи обов'язок абсолютно усіх та без вийнятку до
активної участі у відновленні та причетності до парафіяльного
життя. Жива парафія складається із живих родин, а радше вона є
самою родиною, в якій її члени турбуються і співпереживають один
за одного: коли на богослуженнях немає маленького Луки з мамою
чи найстаршої парафіянки пані Маріі, сумують за тими, хто
помирає, пам’ятаючи їх в молитвах, підтримують та відвідують
хворих.
Жива парафія - це священики у своєму відданому
пастирському служіннi, це - вівтарна дружина ревноприслуговуючих під час богослужень юнаків, це сестри, це катехити, це
батьки і матері, це - побожний спів хору, це молодь, це немовлята, які
розмовляють з Богом своє мовою - це одна велика родина,яку
складають поодинокі родини, на яких лежить великий обов'язок
відновлення парафіяльного життя.
У результаті складного сьогодення родина переживає
труднощі, існує багато питань, які хвилюють батьків, чи
підростаючу молодь, тоді де шукати розв’язки чи допомоги. Тому,
творячи живу парафію, як місце, де формується та передається віра
та християнська наука, родини повинні дбати про наші парафії, де
б можна було б почерпнути вічні правди, де можна було б
отримати напрямні для виховання дітей та молоді, до
мирного та гармонійного життя у подружжі.
Тому нехай кожна родина при парафії, творячи
єдину парафіяльну спільноту, бере участь у її житті
і тим самим оживляючи його, зможе допомогти
іншим родинам цієї парафіі зростати духовно та
відчути себе єдиною родиною у Христі.

