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Confession  - 15 minutes 

before the Liturgy or by 

request 
 

Baptisms: 
Arrangements must be made by 
parents through the Rectory 
Office to schedule baptisms and 
arrange for Pre-Baptism 
classes. All parents expecting to 
baptize their first child are to 
attend Pre-Baptism classes. 
   
 

Weddings: 
Arrangements should be made 
with a priest through the Rectory 
Office at least six months prior 
to the desired date. All couples 
must attend Pre-Cana classes 
which are normally scheduled in 
March. 
   

Funerals: 
Arrangements are made with the 
Rectory Office through the 
funeral director before 
publication in the newspapers. 

Sunday of the Forefathers  December 11, 2022 

Most Rev. Bohdan J. Danylo, Bishop of St. Josaphat Eparchy in Parma  
     

Rev. Bohdan Barytskyy, Pastor 

e-mail: bbarytskyy@gmail.com  

Choir Director: Nadia Sawa 

Weekdays: Ukr. - Eng. Cantor:   

                   Irene Popovich 
 

      DIVINE LITURGY SCHEDULE:  

    Sunday:  8:30 AM in English  •  10:00 AM in Ukrainian with Choir 

           Weekdays: 8:30 AM - Holy Days: 9:00 AM & 7:00 PM 
 Please check weekly bulletin   

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK 

 

 SUNDAY,  December 11   Sunday of the Forefathers  
 8:30 AM     † Gitendra Upahyay by Bill and Barbara Wis (Eng.) 

10:00 AM    Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan  

Please join us in celebrating Father Bohdan’s 25th Anniversary of Ordination 

to the Holy Priesthood in Parish Hall.         
 

MONDAY,  December 12   

 8:30 AM Souls in Purgatory/ За душі в чистилищі by Halyna Plishka 

 

TUESDAY,   December 13  The Holy Martyrs Eustratios, Auxentius, Eugenius, 

Mardarius and Orestes (284-305)  
8:30 AM     Health and Blessing for Ann, Nick, Milicia Kosanovic by Mary Soltis 

 

WEDNESDAY,   December 14   

No service. 

 

THURSDAY, December 15  

 8:30 AM       † John Panczyszyn - 2nd Ann. by Bocznewycz Family 

 

FRIDAY,   December 16     
8:30 AM     † Andrij, Stefan, Anna by Mychaylo & Sofiya Salak 

 

SATURDAY,  December 17   
 8:30 AM      Health and Blessing for Chamberlain Family by Andrea Chamberlaine 

 

 SUNDAY, December 18  Sunday before Christmas (Sunday of the Holy Fathers)  

(Благословення і роздача просфори / Blessing & distribution of Prosphora)  

8:30 AM    Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan  (Eng.) 

10:00 AM   † Ruzia  and Osyp Paraczhak by Lucya Sawa (Ukr.) 

 

This Week’s Readings 

Epistle: Colossians 3:4-11  

Gospel: Luke 14:16-24 

 

Next Week’s Readings: 

Epistle: Hebrews 11:9-10; 

17-23; 32-40 

Gospel: Matthew 1:1-25 

 

НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ    
Отець Богдан приймає ваші намірення на Служби Божі 

на цей рік. LITURGY INTENTIONS:  Father Bohdan is 

accepting your intentions for Divine Liturgy  

http://www.epiphanyukrch.com
https://www.facebook.com/Epiphanystpete/
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Welcome all parishioners and visitors to  our Parish.  

May our Lord continue Bless You for your kind generosity to our parish. Our Lord will reward you immensely.  

 
25TH ANNIVERSARY OF ORDINATION! 

Please join us in celebrating our Father Bohdan’s 25th Anniversary of Ordination to the Holy Priesthood. Please join us for a 

banquet lunch, entertainment program, professional photo shoots and much more. Reservation is required. Please RSVP by 

12/6/22 by calling Iryna at 727-248-7881 or Nadia at 941-735-2202.  

 

THANK YOU!  

On behalf of the parish, Father Bohdan thanks  to Iryna Badyak, Mary Bazyliak, Iryna Popovych, Chrystia Hechlacz , 

Olena Krivchyna, Snizana Korobchenko and Olya Czerkas who so beautifully decorated the small & big halls for the 

Christmas, as well as to Olya and John Czerkas, Ivanna Pavlyshyn, Patricia  Chomanczuk and Bilokryly Family: 

Yurij, Iryna and Roman for decorating the church for the Christmas, Catherine Gzrhanovsky, Melinda Nene for their 

work in the weekly cleaning of our church.  "Sanctify those who love the beauty of your house."  May God bless! 

 

UKRAINIAN SUNDAY SCHOOL 

We are opening a Ukrainian Sunday School at the parish. We will teach children aged 6 to 13 Ukrainian language 

and literature, history and geography of Ukraine, as well as Ukrainian traditions and holidays, the basics of Past. 

Children will participate in drama and dance clubs. Please enroll your children in school. If among us there are 

teachers please let us know. Detailed information from Mr. Orest Dudyak: 727 - 226—5394 

 

 

WE WELCOME OUR NEWLY BAPTIZED! 

On Sunday, December 4, 2022, we received a new members into our Church community. Sophia Maria Schow and 

Nadiya Nanette Schow, infant daughters  Joshua Eric Schow & Oksana Zagorodniuk,  received the Sacraments of 

Christian Initiation (Baptism, Chrismation & Holy Eucharist).  May God bless and be with them to guide and protect 

them throughout their life. Mnohaya Lita! 

 

PROSPHORA BREAD! 

 In our Church next Sunday, December 18, we will bless prosphora (bread), which we can share at Christmas Eve 

dinner. Someone from each family can take one prosphora bread home. Bread is a symbol of the incarnate God, our 

Creator and Savior, who took upon himself the human body to be present among us.   

 

SVYATYJ VECHIR - CHRISTMAS EVE HOLY SUPPER, will be held in the parish hall on Saturday, 

December 24, 6:00 PM. Please sign up in church vestibule. 

 

ST. NICHOLAS DAY! Sunday, Dec. 18th, 2022, St. Nicholas is visiting the St. Petersburg community following 

second liturgy.  We are asking all children to participate in a memorable program and greet St. Nicholas on this day. For 

additional information please contact Chrystia Hechlacz at (267-231-2002) . Please join us for this special event. 

 

CHURCH ENVELOPES FOR 2023 are available in the church vestibule. Please report any changes with your 

addresses or phone numbers. Call (727 - 576 - 1001)  Your financial support is appreciated.  

 

 

Collections: December 4, 2022  

1st D. Liturgy - $400.00      2nd D. L. - $665.00     

Mission - $155.00    Candles - $66.00    

  Building Fund - $245.00   Total: $1,531.00 

May God bless and reward your generosity you   

show to Him and this Parish! 

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL  AND  

TESTAMENT! 

ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО СВОЮ ПАРАФІЮ В СВОЇХ ЗАПОВІТАХ! 
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Вітаємо парафіян та гостей храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу щедрість для вашої парафії. 

 

МИКОЛАЙ ПРО ТЕБЕ НЕ ЗАБУДЕ! У неділю, 18 грудня 2022 року, Святий Миколай після 

другої літургії відвідає наших діток та громаду Санкт-Петербурга. Просимо всіх дітей взяти участь у 

пам’ятній програмі та привітати в цей день Святого Миколая. Для отримання додаткової інформації, 

будь ласка, дзвоніть до Христиною Hechlacz (267-231-2002) .  

 

ДЯКУЄМО! Щиро дякуємо Ірині Бадяк, Ірині Попович та Марії Базиляк, які прикрасили малий зал до 

Різдвяних Свят, а також дякуємо Христині Гечлич, Олені Крівчина, Сніжані Коробченко та Олі 

Черкас  за декорування великої залі. Дякуємо родині Білокрилим - Юрію, Роману та Ірині, Олі і 

Івану Черкас, Іванні Павлишин, Патрісії Хоманчук за декорування храму до Різдвяних свят, а 

також Катерині Гжановскій, Мелінде Нене за їхню працю в щотижневому прибиранні нашого храму. 

Нехай Господь благословить та воздає сторицею! 

 

УКРАЇНСЬКА НЕДІЛЬНА ШКОЛА  

Відкриваємо при парафії Українську Недільну Школу. Навчатимемо дітей віком від 6 до 13 

років української мови та літератури, історії та географії України, а також українських традицій 

та свят, основ Пласту. Діти братимуть участь в драматичному та танцювальному гуртках. 

Просимо записувати дітей до школи. Якщо серед нас є парафіяни з педагогічною освітою, будь 

ласка, дайте знати. Детальна інформація в пана Ореста Дудяка: 727 - 226—5394 
 

ВІТАЄМО НОВООХРЕЩЕНИХ: В неділю 4 грудня 2022р. наша парафіяльна спільнота отрималя новоих членів. 

Софія Марія Шоу і Надія Ненеті Шоу, доньки Джошуа Еріка Шоу і Оксани Загороднюк одержали Таїнства 

Християнського Втаємничення (Хрещення, Миропомазання і Пресвяту Євхаристію). Нехай Господь 

благословить новоохрещених на многая літа! 

 

БЛАГОСЛОВЕННЯ ПРОСФОР: У неділю перед Різдвом Христовим, 18 грудня в нашому храмі будемо 

благословити просфори (хлібці), якими будемо ділитися на святій вечері. Хтось один від кожної 

родини може підійти і взяти просфору додому. Хліб – це символ воплоченого Бога – нашого Творця і 

Спасителя, який прийняв на себе людське тіло, щоб бути видимо присутнім між нами. І так, як оцей 

один хліб, що розподіляється на безліч частинок, аби всіх об’єднати і наповнити життям, так і ця 

спільна просфора показує нам близькість Бога до нас і дає нам нагоду бути разом, бути єдиними, – 

нагоду привітати одне одного і поділитися радістю, яку тепер переживаємо. 

 

РІЗДВЯНИЙ СВЯТ -  ВЕЧІР ми плануємо традиційно на 24 грудня, 6 година вечора в парафіяльному 

залі, зразу після повечір’я, що буде служитися в церкві в 5 годині. Прошу записатися на листку в притворі, 

якщо ви плануєте бути на вечері. 

КОНВЕРТИ ДЛЯ ПОЖЕРТВ НА 2023 РІК: Ви можете забрати річні парафіяльні конверти на 2023 рік. 

Конверти знаходяться в вестибюлі храму, в порядку номерації. Якщо хтось не знаходить своїх 

конвертів, або змінив адресу, або хоче зареєструватися в парафії запитуйте священика. 

 

КАТЕХИЗАЦІЯ ДО ПЕРШОЇ СПОВІДІ: В нашій парафії розпочнеться скоро катехизація. Просимо батьків 

реєструвати своїх дітей. Вік дітей – вісім років (2 клас у школі). Просимо звертатися до парафіяльного офісу 

або надсилати Ваші інформації на парафіяльну електронну пошту. Уроки будуть проводитись кожної неділі 

після другої літургії. 

 

ПИЛИПІВКА: Розпочався Різдвяний піст - Пилипівка, який триватиме до навечір'я Різдва Господа і нашого 

Спаса Ісуса Христа -24-го грудня.  Це є традиційний час на посилену молитву, розважання, чинення діл 

милосердя, стримання від їжі і поганих помислів, щоб в такий спосіб ми могли приготувати себе на оселю для 

зустрічі з новонародженим Христом.  Церква рекомендує добровільне стримання від м'ясних страв у середу і 

п'ятницю під час посту. 



 РОЗДУМИ НА НЕДІЛЮ ПРАОТЦІВ  

Cьогодні ми святкуємо пам'ять святих Праотців, які жили від Адама і Єви і до святого 

Йосифа Обручника та Івана Хрестителя. Праотці жили задовго до народження Месії, але 

жили в Його очікуванні. Вони ніколи не ходили до Церкви, не слухали Літургії, Євангелії, 

ніколи не причащалися Тіла і крові Христової, не слухали релігійного радіо, не дивилися 

телеканал EWTN і так далі. Вони не були християнами, але їхні серця були відкриті на 

діяння Бога. Вони через віру бачили Господа, який прийшов до людей. Їхнє життя було 

святим, бо завжди жили в присутності Бога, чинили добро і любили.  

Святі праотці Старого Завіту спасали себе через віру в прийдешнього Месію слухаючи 

голосу Божого через пророків.  

Ми християни Нового Завіту є щасливі, бо маємо перед собою Євангеліє, через яку чуємо 

голос живого Христа, знаємо, що Він з любові до нас терпів на хресті і помер, і вознісся 

на небо і сидить праворуч Бога - Отця. І в цьому є велика життєдайна сила християнської 

віри, яку мали також святі Праотці, які не бачивши Христа, увірували в нього.  

Тепер коли ми стоїмо на порозі Різдва берімо приклад зі святих Отців, відкриймо широко 

очі нашої віри, творімо милосердя, очистімо своє серце від всього того, що може нас 

віддаляти від любові Божої, простімо один одному провини, подаймо руку тим, хто 

ненавидить нас, щоб себе достойно і гідно приготувати в ці останні дні посту до зустрічі з 

Христом, Божим Сином. Бо там де є любов там і Бог перебуває.  

————————————————————————————————- 

REFLECTION ON SUNDAY OF THE HOLY FOREFATHERS  

Today, on the second Sunday before the Nativity of our Lord, the Holy Church remem-

bers the Holy Forefathers - those righteous people who lived before Jesus Christ, and 

lived righteously with faith in Him. Everyone from Adam and Eve to Joseph the Be-

trothed and John the Baptist. On this day the Church brings as an example those God 

pleasing people who did not live to see or hear of the birth of Jesus Christ.  

These people sought salvation in the faith. These people did not have access to books like 

we have. They did not have televisions or the internet from which we can obtain so much 

useful information on the Church and religious topics. And we should ask ourselves - are 

we utilizing theses sources of information to further our knowledge of the Church?  

The doors of the Heavenly Kingdom are open to us ! All we have to do is realize that fact, 

repent and to truly start living a Christian life. We must attempt to learn the teachings of 

the Church, the feast days and the saints the same way that we study the statistics of 

sports teams, the economy, culinary recipes and all that attracts us from the wordily as-

pect.  

Let us prepare ourselves spiritually in these last days of Philip’s Fast so as to be worthy to 

meet the upcoming joyous feast of the Nativity of our Lord Jesus Christ - the appearance 

into the world of the God-child in Bethlehem.  



SUNDAY OF THE HOLY FOREFATHERS  
 

Troparion (2): When You went down to death, O Life Immortal, You struck Hades dead with the blazing light of 

Your divinity. When You raised the dead from the nether world, all the powers of heaven cried out: O Giver of life, 

Christ our God, glory be to You!  

Troparion (2): Through faith, O Christ, You justified the Patriarchs; for through them You made a commitment to 

a Church with Gentiles. These Saints are glorified, because from them descends the Virgin who gave You birth. 

Through their prayers, O Christ our God, have mercy on us.  

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and for ever and ever: Amen.  

Kontakion (6): You did not worship a man-made image, O thrice-blessed Youths, but were glorified in the test of 

fire, protected by a power beyond description. From the searing flames you cried out to God, saying: Hasten to help 

us, O merciful Lord, for in Your greatness You can do whatever You will.  

 

Prokimenon (2): The Lord is my strength and my song of praise, and He has become my salvation.  

Verse: The Lord has indeed chastised me, but He has not delivered me to death.  

Prokimenon (4): Blessed are You, and praiseworthy, O Lord, the God of our fathers, and glorious forever is Your 

name.  

Verse: In all that You have done Your justice is apparent.  

 

Epistle: Reading of the Epistle of St. Paul to the Colossians. (Col 3,4-11)  

Brethren: When Christ your life appears, then you too will appear with him in glory. Put to death, then, the parts of 

you that are earthly: immorality, impurity, passion, evil desire, and the greed that is idolatry. Because of these the 

wrath of God is coming upon the disobedient. By these you too once conducted yourselves, when you lived in that 

way. But now you must put them all away: anger, fury, malice, slander, and obscene language out of your mouths. 

Stop lying to one another, since you have taken off the old self with its practices and have put on the new self, 

which is being renewed, for knowledge, in the image of its creator. Here there is not Greek and Jew, circumcision 

and uncircumcision, barbarian, Scythian, slave, free; but Christ is all and in all.  

Alleluia Verses:  
Verse (2): The Lord will hear you in the day of tribulation; the name of the God of Jacob will shield you.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse (2): Lord, grant victory to the king, and hear us in the day that we shall call upon You.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse: Among his priests were Moses and Aaron; among those who invoked His name was Samuel.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse: They invoked the Lord and He answered them.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

 

Gospel: (Lk 14,16-24)  

The Lord told this parable: “A man gave a great dinner to which he invited many. When the time for the dinner 

came, he dispatched his servant to say to those invited, ‘Come, everything is now ready’ But one by one, they all 

began to excuse themselves. The first said to him, ‘I have purchased a field and must go to examine it; I ask you, 

consider me excused.’ And another said, ‘I have purchased five yoke of oxen and am on my way to evaluate them; I 

ask you, consider me excused.’ And another said, ‘I have just married a woman, and therefore I cannot come.’ The 

servant went and reported this to his master. Then the master of the house in a rage commanded his servant, ‘Go 

quickly into the streets and alleys of the town and bring in here the poor and the crippled, the blind and the lame.’ 

The servant reported, ‘Sir, your orders have been carried out and still there is room.’ The master then ordered the 

servant, ‘Go out to the highways and hedgerows and make people come in that my home may be filled. For, I tell 

you, none of those men who were invited will taste my dinner.’”  

Communion Verse:  
Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest.  

Exult, you just, in the Lord: praise from the upright is fitting.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  



НЕДІЛЯ СВВ. ПРАОТЦІВ  
 

Тропар (2): Коли зійшов Ти до смерти, Життя безсмертне, тоді ад умертвив Ти сіянням Божества; коли ж і 

померлих з глибин підземних Ти воскресив, всі сили небесні взивали: Життєдавче, Христе Боже наш, слава 

Тобі!  

Тропар (2): Праотців, задля їхньої віри, Ти, Господи, визнав праведними і через них зібрав Ти з усіх 

народів Церкву. Тепер вони сподобилися слави святих, бо їхнім потомком є преславний плід - та, що 

безсіменно Тебе породила. їхніми молитвами, Христе Боже, помилуй нас.  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.  

Кондак (6): Рукотворному ідолові не поклонившись, але озброївшись неохопним буттям, прехвальні, Ви у 

змаганні з вогнем прославилися. Стоячи посеред полум'я нестерпного, Ви благали Бога: Поспіши, о 

Щедрий, поспіши, Милосердний, нам на поміч, бо Ти можеш, якщо схочеш.  

 

Прокімен (2): Господь - моя сила і моя пісня, і Він став моїм спасінням.  

Стих: Тяжко покарав мене Господь, та не передав мене смерті.  

Прокімен (4): Благословен єси, Господи, Боже батьків наших, і хвали достойний; ім’я Твоє преславне на всі 

віки.  

Стих: Бо Ти праведний у всьому, що вчинив єси нам.  

 

Апостол: До Колосян послання св. апостола Павла читання. (Кол 3,4-11)  

Браття, коли ж Христос, ваше життя, з’явиться, тоді й ви з ним з’явитесь у славі.  

Умертвлюйте, отже, ваші земні члени: розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху пожадливість, зажерливість, 

що є ідолопоклонство. За все це падає гнів Божий на неслухняних. Ви самі нещодавно поводилися так само, 

коли жили в тому. Тепер же відкиньте й ви все те геть від себе: гнів, лютість, злобу, наклеп, сороміцькі 

слова з ваших уст!  

Не говоріть неправди одне одному, бо ви з себе скинули стару людину з її ділами й одягнулися у нову, що 

відновлюється до досконалого спізнання, відповідно до образу свого Творця. Тим то немає грека, ні юдея, 

ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скита, ні невольника, ні вільного, а все й у всьому - Христос.  

Апостольські Стих (Алилуя):  
Стих (2): Вислухає Тебе Господь у день печалі, захистить Тебе ім’я Бога Якова.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих (2): Господи, спаси царя і вислухай нас, коли будемо взивати до Тебе.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих: Мойсей і Арон між Його священиками, і Самуїл між тими, що Його ім’я прикликають.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих: Вони Господа прикликали, і Він відповідав їм.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Євангелія: (Лк 14,16-24)  

Сказав Господь притчу оцю: Один чоловік справив вечерю велику й запросив багатьох. Під час вечері 

послав він слугу свого сказати запрошеним: Ідіть, усе готове. Тоді всі вони однаково почали відмовлятися. 

Перший йому сказав: Поле купив я, мушу піти на нього подивитись, вибач мені, прошу тебе. Другий сказав: 

П’ять пар волів купив я і йду їх спробувати; прошу тебе, вибач мені. А інший мовив: Я одружився і тому не 

можу прийти. Повернувся слуга й розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар та й каже до слуги 

свого: Іди щоскоріш на майдани й вулиці й приведи сюди вбогих, калік, сліпих, кульгавих. Пане, - озвавсь 

слуга, - сталось як ти велів, і місця ще є. Сказав пан до слуги: Піди на шляхи та огорожі й наполягай увійти, 

щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам: Ніхто з отих запрошених не покуштує моєї вечері. Бо багато є 

покликаних і мало вибраних.  

Причасний Стих:  
Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах.  

Радуйтеся праведні, в Господі, правим належить похвала.  

Алилуя, Алилуя, Алилуя.  



LETTER OF THE HOLY FATHER TO THE UKRAINIAN PEOPLE 

in the ninth month after the start of the war 

 

Dear Ukrainian brothers and sisters, 

For a full nine months, the absurd folly of war has been unleashed upon your 

land. Your skies have constantly echoed the grim sound of explosions and the 

alarming wail of sirens. Your cities have been hammered by bombs, as a shower 

of missiles has caused death, destruction and sorrow, hunger, thirst and freezing 

cold. Great numbers of people have taken flight into your streets, leaving behind 

their homes and their dear ones. Alongside the great rivers of your nation, great 

streams of blood and tears flow daily. 

I would like to add my own tears to yours, and to assure you that I am daily close 

to you and bear you in my heart and in my prayers. Your pain is my pain. Today, 

in the cross of Jesus, I see all of you who are experiencing the terror unleashed 

by this aggression. Truly, the cross, the instrument of the Lord’s torture, is pre-

sent anew in the signs of torture found on corpses, in the mass graves discovered 

in different cities, and in so many other brutal images that leave us appalled and 

make us cry out, “Why? How can human beings treat other human beings in this 

way?” 

I think often of the many tragic stories that I have heard, especially those involv-

ing little ones: how many children have been killed, wounded or orphaned, torn 

from their mothers! With you, I weep for every child killed in this war, like Kira 

in Odessa, like Lisa in Vinnytsia, like hundreds of other children. In each of 

them, our very humanity has been deeply scarred. Now they are in God’s arms; 

they see our struggles and pray that they may soon be ended. Yet how can we fail 

to feel anguish for their loss and for all those others, young and old, who have 

been deported? The pain felt by the mothers of Ukraine is incalculable. 

I think too of you, young people, who in courageous defense of your homeland 

have had to take up arms rather than pursue your cherished dreams for the future.  



I think of you, wives who have lost your husbands, gritting your teeth and quietly car-

rying on with dignity and determination, and making every sacrifice possible for your 

children. I think of you adults, who strive in every way possible to protect your dear 

ones; and you, the elderly, who instead of enjoying a peaceful old age have been cast 

into the dark night of war. I also think of you, women who were victims of violence 

and bear immense burdens in your heart, and of all who are pained in soul and body. I 

think of you and I am close to you, with affection and admiration for the way you are 

facing such bitter trials. 

My thoughts also turn to you, the volunteers who daily sacrifice yourselves to serve 

others, and to you, the pastors of God’s holy people who – often at the risk of your 

own safety – have remained at the side of your people, offering them the consolation 

of God and the solidarity of their brothers and sisters. With creativity, you have turned 

community rooms and religious houses into shelters that provide hospitality, assis-

tance and meals to those in difficulty. I think too of the refugees and the internally dis-

placed, far from their homes, many of which are now destroyed. I pray for the civil au-

thorities, who have the responsibility of governing the country in these tragic times 

and of taking farsighted decisions for peace and the development of the economy amid 

the ruin of so many vital infrastructures, both in the cities and in the countryside. 

Dear brothers and sisters, in all this great flood of evil and pain – ninety years after the 

terrible genocide of the Holodomor – I stand in admiration of your steadfast re-

sistance. Even amid the experience of this enormous tragedy, the Ukrainian people 

have never given into discouragement or self-pity. The world has come to recognize a 

people bold and strong, a people that suffers and prays, weeps and struggles, resists 

and continues to hope, a noble people of martyrs. I remain close to you in heart and 

prayer, with humanitarian concern that you never feel alone, that you not become in-

ured to war, that you will not be left alone, at present but even more so in the future, 

when there may be a temptation to forget your sufferings. 



In these months, in which bitter cold only adds to the tragedy that you 

are experiencing, it is my hope that the affection of the Church, the 

power of prayer and the love of so many of your brothers and sisters 

throughout the world be so many caresses on your face. In a few weeks, 

Christmas will be here, and the harshness of your sufferings will be all 

the more deeply felt. I would like to return with you to Bethlehem, to 

the troubles the Holy Family had to face on that cold and dark night. 

Yet a light arrived: not from men but from God, not from earth but from 

heaven. 

May Our Lady, the Lord’s Mother and our own, watch over you. To her 

Immaculate Heart, in union with the bishops of the world, I have conse-

crated the Church and all humanity, and particularly your own country 

and Russia. To her maternal heart I now commend your sufferings and 

your tears. From Mary, who as a great son of your land once wrote 

“brought God into our world”, let us never tire of imploring the anx-

iously-awaited gift of peace, in the sure knowledge that “nothing will 

be impossible for God” (Lk 1:37). May he grant fulfilment to the right-

ful aspirations of your hearts, heal your wounds and bestow his conso-

lation upon you. I am with you; I pray for you and I ask you to pray for 

me. 

May the Lord bless you and Our Lady keep you. 

Rome, Saint John Lateran, 24 November 2022 

 



ЛИСТ СВЯТІШОГО ОТЦЯ ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

у дев'ятий місяць після початку війни 

Дорогі брати і сестри українці! 

Ось уже дев'ять місяців як на вашій землі було розв'язане абсурдне 

божевілля війни. У вашому небі невпинно гримить зловісний гуркіт 

вибухів і тривожний звук сирен. Ваші міста розтрощуються бомбами, у той 

час як зливи ракет несуть смерть, руйнування і біль, голод, спрагу і холод. 

Численні були змушені втікати вашими дорогами, покидаючи власні 

домівки та все рідне. Поруч з вашими великими ріками щодня 

проливаються ріки крові та сліз. 

Єднаю мої сльози з вашими і хочу вам сказати, що немає дня, коли б я не 

був поруч з вами і не носив би вас у моєму серці і в моїй молитві. Ваш біль 

- це мій біль. На Ісусовому хресті сьогодні я бачу вас — тих, хто страждає 

від терору, викликаного цією агресією. І справді, хрест, на якому катували 

Господа, знову проявляється у тортурах, які ми бачимо на тілах загиблих, у 

братських могилах, виявлених у різних містах, у цих та у багатьох інших 

кривавих картинах, що увірвалися в наші душі, і здіймають крик: чому? Як 

люди можуть ставитися так до інших людей? 

У моїй пам’яті виринає багато трагічних історій, про які я дізнався. 

Насамперед це стосується дітей: скільки дітей було убито, скільки 

поранено, скільки залишилося сиротами, було відірвано від матерів! Я 

плачу разом з вами за кожною дитиною, що через цю війну втратила 

життя, як Кіра з Одеси чи Ліза з Вінниці та сотні інших дітей: у кожній з 

них зазнало поразки усе людство. Зараз ці діти знаходяться на лоні 

Божому, бачать ваші страждання і моляться, щоби вони закінчилися. Але 

як можна не відчувати тривоги за них і за тих, малих і дорослих, які були 

депортовані? Безмірним є біль українських матерів. 



Я також думаю про вас, дорога молоде: щоб мужньо захистити свою 

батьківщину, ви були змушені взяти до рук зброю, полишивши мрії про 

майбутнє, які ви плекали; я думаю про вас, дружини, які втратили своїх 

чоловіків і, кусаючи губи, мовчки, з гідністю та рішучістю продовжуєте 

жертвувати усім задля своїх дітей; думаю про вас, дорослі, що всіляко 

намагаєтесь захистити своїх рідних; про вас, людей старшого покоління, які 

замість того, щоб прожити спокійно вечір свого життя, були вкинуті у 

кромішню ніч війни; про вас, жінки, що зазнали насильства і несете у своїх 

серцях важкий тягар; про усіх вас, зранених тілом і душею. Я думаю про вас 

і з сердечною близькістю є з вами, захоплюючись тим, як ви долаєте ці тяжкі 

випробування. 

Я думаю про вас, волонтери, що проживаєте кожен день для народу; про вас, 

душпастирі святого Божого люду, які часто з великим ризиком для власної 

безпеки залишалися поруч з людьми, несучи Божу розраду та братню 

солідарність, уміло перетворюючи спільноти і монастирі на житло, щоб 

прийняти, допомогти та нагодувати тих, хто опинився у складних умовах. Я 

також думаю про біженців і внутрішньо переміщених осіб, що опинилися 

далеко від своїх домівок, часто зруйнованих; і про владу, за яку я молюся: на 

ній лежить обов’язок керувати країною у трагічні часи та приймати 

далекоглядні рішення задля миру та розвитку економіки в умовах 

руйнування багатьох життєво важливих інфраструктур у містах і селах. 

Дорогі брати і сестри, у всьому цьому морі зла і болю, через дев’яносто 

років після жахливого геноциду Голодомору, я захоплююся вашим добрим 

запалом. Український народ, попри величезну трагедію, яку зараз 

переживає, ніколи не занепав духом і не впав у розпач. Світ відкрив для себе 

сміливий і сильний народ, народ, що страждає і молиться, плаче і бореться, 

чинить опір і надіється: благородний і стражденний народ. Я продовжую 

бути з вами серцем і молитвою, з людською турботою, щоб ви відчували 

супровід, щоб не звикалося до війни, щоб ви не залишалися самотніми 

сьогодні, а особливо завтра, коли, можливо, з’явиться спокуса забути про 

ваші страждання.  



У ці місяці, коли суворість клімату робить ще більш 

трагічним те, що ви переживаєте сьогодні, я хочу, щоб 

ніжність Церкви, сила молитви і любов, якою огортають 

вас численні брати і сестри по цілому світі стали лагідним 

дотиком на ваших обличчях. За кілька тижнів буде Різдво, і 

скрегіт страждань стане ще більш відчутним. А я хочу 

повернутися з вами до Вифлеєму, до випробувань, з якими 

Святій Родині довелося зіткнутися тієї ночі, що здавалася 

лише холодною і темною. Натомість прийшло світло: не від 

людей, а від Бога; не із землі, а з Неба. 

Нехай Мати Його і наша, - Богородиця, - чуває над вами. Її 

Непорочному Серцю, у єдності з єпископами цілого світу, я 

посвятив Церкву і людство, а в особливий спосіб вашу 

Країну і Росію. Її Материнському Серцю приношу ваші 

страждання і ваші сльози. У Тої, як писав великий син 

вашої землі, що «в мир наш Бога принесла», не 

втомлюймося просити жаданого дару миру, будучи 

певними, що «для Бога нема неможливої жодної речі!» (Лк 

1, 37). Нехай Він сповнить справедливі сподівання ваших 

сердець, зцілить ваші рани і дарує вам свою розраду. Я є з 

вами, молюся за вас і прошу молитися за мене. 

Нехай Господь вас благословить і Богородиця вас оберігає. 

Рим, Сан Джованні ін Латерано, 24 листопада 2022 року 

 
 


