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PYLYPIVKA (ADVENT) PASTORAL OF THE UKRAINIAN CATHOLIC 
HIERARCHY OF THE U.S.A. TO OUR CLERGY, HIEROMONKS AND 
BROTHERS, RELIGIOUS SISTERS, SEMINARIANS AND BELOVED 

FAITHFUL 
 

Glory to Jesus Christ! 
  
“Pylypivka” or Philip’s Fast that begins on November 14th is upon us. It is a time of 
preparation for the celebration of the Nativity of Our Lord and Savior Jesus Christ. We are 
once again called to embark on a journey to welcome Emmanuel among us!  In a short 
forty days we will celebrate the Feast of Nativity of Our Lord.  At the Matins of the Nativity 
we will sing:   
 
“Christ is born, let us glorify Him. Christ comes down from heaven; let us go out and meet 
Him. Christ lives on earth, let us exalt in joy. All you faithful sing to the Lord, for He has 
been glorified.” Hirmos 1, Canon Matins of the Nativity of Our Lord. 
 
How can we prepare ourselves to welcome God among us?  How will we glorify Him?  
Can this Christmas season be a profound and spiritual experience for me?  
 
In order to properly prepare to meet Christ on His feast of the Nativity, Mother Church is 
giving us forty days to challenge ourselves to live our Christian calling and vocation: to 
deepen knowledge of the Word of God, to live a life of community and personal prayer, 
and to perform acts of charity and mercy both in the church, and in the world.  In these 
three points, we can describe our vocation as a Christian, as well as the vocation of the 
entire Church.  
 
If every parish is called to be a place to encounter the living Christ, then Christ the Teacher 
must have a central place in our lives and our parish life. Now is the time to daily set aside 
time for reading the Sacred Scripture and to meditate upon it.  We are also called to learning 
of Divine truth, the truths of the Christian faith and the foundations of Christian life. 
 
Gathered together “at the breaking of the bread”, that is at the Eucharistic Sacrifice, we are 
mystically united among ourselves, and are also united with Christ’s sacrifice, offered to 
God the Father for us and by us. The Eucharist is the center of the Christian life. The parish 
– the community gathers for the “breaking of the bread”, that is for the Eucharistic service. 
The Eucharist is at the same time the culmination of the parish life and also the source of 



all its spiritual blessings.  Let us invite a friend or neighbor to join us for the liturgical 
services in our parish community.  
 
During these days, we are called both personally, and as a member of the community to 
pray, for oneself, and for others, to offer one’s self as a sacrifice to God, to forgive others 
and to ask God for forgiveness, to bless God and to be a blessing for others. 
What is most important: all of us together are called to strive for holiness, to be a truly holy 
people. What does this mean? In parish life, every liturgical service and all of our liturgical 
practices and prayer life is to promote the sanctification of the time and the place where we 
are, and we ourselves become sanctified as well, as a gift consecrated to God. That is why 
during the time of preparation for coming of our Lord we should guard oneself from sin, 
and strive to grow in the virtue of moderation, purity of body and soul, according to one’s 
state in life.  
 
We are also called to look beyond ourselves and be of service to others, especially the less 
fortunate among us. During the Philip Feast let us look at our community and find those 
who need our help and assistance. We can visit the sick, assist the poor, give food for the 
hungry, care for orphans, support those who suffer injustice, promote peace, and offer 
comfort for those grieving.  We can perform all of this in our community where we live 
and work, as the needy live among us. 
 
Let us start this season together!  Let us pray, meditate upon the Word of God, sacrifice for 
one another and trust in God.    Then with joy we will be able to welcome God among us! 
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ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ 
ІЄРАРХІВ УКРАІ�НСЬКОІ� КАТОЛИЦЬКОІ� ЦЕРКВИ США НА ПИЛИПІВКУ 

ВСЕЧЕСНІШОМУ ДУХОВЕНСТВУ, ПРЕПОДОБНОМУ МОНАШЕСТВУ, СЕМІНАРИСТАМ, 
НАШИМ ДОРОГИМ ВІРНИМ УКРАІ�НСЬКОІ� КАТОЛИЦЬКОІ� ЦЕРКВИ В СПОЛУЧЕНИХ 

ШТАТАХ АМЕРИКИ 

Слава Ісусу Христу! 

Ми наближаємося до “Пилипівки” або Різдвяного Посту, який починається 14 
листопада та є часом приготування до Празника Різдва Господа нашого Ісуса Христа. 
Ми знову є запрошені вийти на зустріч Еммануїла, щоб вітати Його серед нас! Через 
сорок днів святкуватимемо Різдво нашого Господа. На Утрені Різдва співаємо: 

“Христос народжується, славте! Христос із небес – зустрічайте! Христос на землі 
– бадьортеся! Співай Господеві, вся земле, і весело заспівайте, люди, бо він 
прославився!” (Канон Утрені Різдва, Ірмос 1) 

Як нам слід приготуватися до зустрічі з Господом? Як ми прославлятимемо Його? 
Чи цей Різдвяний час стане часом духовного збагачення для кожного з нас? 

Для належного приготування до зустрічі з Христом у цей славний празник, Мати 
Церква дає нам сорокаденний час для того, щоб ми намагалися жити нашим 
християнським покликанням, поглиблювати Слово Боже, проводити молитовне 
життя у спільноті та особисто, виконувати діла милосердя як у Церкві так і у світі. 
Ці три аспекти описують наше покликання, як християн, так цілої Церкви. 

Якщо кожна парафія є покликана стати місцем зустрічі з живим Христом, то Христос 
Вчитель повинен стане центром нашого життя та життя парафіяльної спільноти. Це 
час, коли ми повинні присвятити для читання Святого Письма та роздумів над ним. 
Ми покликані вивчати Божу правду, основи християнської віри та християнського 
життя. 

Збираючись на спільне ‘ломання хліба’, яким є Євхаристійна Жертва, ми духовно 
з’єднані, беремо участь у Христовій жертві, яка приноситься Богові Отцеві за нас і 
через нас. Євхаристія є центром християнського життя. Парафія – це спільнота 
зібрана для ‘ломання хліба’, тобто для Євхаристійної жертви. Євхаристія є 
кульмінацією парафіяльного життя та джерелом духовного благословення. 



Запросімо друзів чи сусідів до спільної участі з нами у літургічних богослуженнях у 
нашій парафії. 

Протягом цього часу, ми, як особисто, та, як члени спільноти, покликані молитися 
за себе, за інших, жертвувати себе Богові, прощати інших та просити Господа про 
прощення, благословити Його та бути благословенням для інших. 

Найважливішим є те, що ми усі покликані прямувати до святості, бути святими 
людьми. Що це означає? У парафіяльному житті, усі богослуження та літургічні 
практики, молитовне життя допомагають освячувати час та місце, у якому ми 
знаходимося, і ми самі освячуємося разом із жертвою, яка приноситься Богові. Тому 
під час приготування до приходу Господа, нам слід уникати гріхів, зростати у 
чеснотах поміркованості, чистоти тіла та душі, відповідно до кожного стану життя. 

Ми також є покликані дивитися не лише на себе але на потреби інших, служачи тим, 
хто найбільше цього потребує. Протягом Пилипівки, знайдімо у нашій парафії того, 
кому потрібна допомога та послужімо йому. Ми можемо відвідати хворих, 
допомогти бідним, нагодувати голодних, піклуватися про сироту, підтримати 
несправедливо утиснених, умиротворити та розрадити сумних. Все це можна 
виконати у нашій спільноті, де ми живемо та працюємо, оскільки, серед нас є багато 
потребуючих. 

Тому разом розпочинаймо цей час приготування у молитві, у розважанні над Словом 
Божим, у жертовному служінні один одному та у довір’ї до Бога! Тоді радісно 
зустрінемо Бога серед нас! 
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