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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! 

 One day, during the pre-Nativity liturgical service celebrated at the Basilica of St. Sofia-Wisdom of God in 
Constantinople, St. Gregory of Nazianzus, the Theologian, overwhelmed by the Holy Spirit, exclaimed: “Christ is Born! 
Go out to meet Him!” This short phrase expresses the innate meaning of the forty days of the Nativity Fast, popularly 
known as the Philippian Fast. This period isn’t filled with grief, but rather with joy, because Christ is coming to transform 
the world and grant us salvation not only through His suffering and resurrection, but also through His incarnation.  

 True God from true God, begotten, not made descends from heaven to us, in order to be with us in our mundane 
earthy life often filled with difficulties. The Lord comes because He dearly loves us and desires to make the first step 
toward reconciliation and lift up our human nature broken and damaged by sin. Thus, the Nativity Fast is not a mere 
expectation or an effort to recall the important historical event of Christ’s birth that occurred more than 2000 years 
ago, but primarily, it is a time of our soul’s preparation for the encounter with the incarnated Christ. How should we 
prepare ourselves for this salvific event of Christ’s Nativity? 

 The secular world proposes its own version of such preparation by using festal illumination of our streets, bright 
and ornamented windows of our shops and richly decorated evergreen trees. The entertainment industry employs 
various sales tactics which entice us to make more purchases. While in the whirl of preparatory activities, we might 
forget to prepare ourselves to meet with the newly born child, who is God eternal. It is important to know that the 
festive atmosphere would only be filled with adequate internal meaning when we repent and open our hearts in order 
to make it ready for the Birth of Christ. 

 Our liturgical texts pertaining to the Nativity Fast period often proclaim: “Bethlehem, Get Ready” or “the Cave 
of the Nativity Be Ready,” although, in reality, poor Bethlehem and the meager cave is our destitute human existence 
which is in need of God’s nurturing. The Lord did not enter this world in the royal palace, thus, if we want God to live 
with us and be born in us, we have to cast aside any kind of pride and luxury of self-indulgence and chose a path of 
humility and quiet joy from the fact that “God is with us.” Therefore, if we would like to prepare “a modest cave in our 
soul” for the birth of the child Jesus, then it would be imperative to get rid of the imaginary illusion of our self-worth 
and gladly accept the modest circumstances of our present lives as given to us by God for our benefit and salvation. 

  During the Nativity Fast, the Holy Mother Church puts in front of us the images of our forefathers, fathers and 
prophets, who foretold the coming of the Savior. Although, they were not soothsayers, or using the modern term 
“futurists,” but having been inspired by the Holy Spirit, they spoke on behalf of God about essential things concerning 
our present life with God. After all, it is crucial to maintain our relationship with God “here and now” rather than 
“somewhere and sometime.” Apostles Andrew and Phillip, whom we commemorate during the Nativity Fast, 
understood this well, since they sought intimacy with Christ and unconditionally followed Him in search of “light that 
enlightens every person.” Similarly, amid these dark late autumn days we strive for sunshine and warmth that can only 



be given to us by the “authentic Sun of Truth”- Christ, the Savior. Therefore, the aim of fasting is to strive to be filled 
and sifted through by the uncreated light of God's presence in our souls granted to us by the newborn Lord. 

 God's Son leaves behind His Heavenly dwelling in order to become one of us. So, what should we leave behind 
during fasting? Traditionally, the Church calls to refrain temporarily from festive celebrations and some foods, but even 
more importantly - to abandon pride, laziness and all that alienates us from God, from all that is superfluous in our lives 
and interferes with the joy of celebrating the incarnation of Christ. 

 "The Lord is coming," – exclaim our liturgical chants. He comes again and again to all of us together and to 
everyone in particular. So, let's prepare a road for Him to our heart. We will light the lamps of our faith, open the caves 
of our souls and become prepared for the gift of the new life incarnated wants to grant us. 
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ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ ІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ США НА ПИЛИПІВКУ ВСЕЧЕСНІШОМУ 
ДУХОВЕНСТВУ, ПРЕПОДОБНОМУ МОНАШЕСТВУ, СЕМІНАРИСТАМ, НАШИМ ДОРОГИМ ВІРНИМ УКРАЇНСЬКОЇ 

КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, 

Слава Ісусу Христу! 

Одного разу під час передріздвяного богослужіння у базиліці Святої Софії-Премудрості Божої у 
Константинополі святий Григорій Богослов надхнений Божим Духом вигукнув: “Христос народжується! Ідіть 
Йому на зустріч!” У цьому заклику у стислій формі виражається весь зміст сорокаденного Різдвяного Посту, який 
у нашому народі ще часто називають Пилипівкою. Цей час сповнений не смутку, а радості, адже Христос гряде, 
щоб перемінити весь світ і дарувати нам спасіння не лише через своє страждання і воскресіння, але вже через 
своє воплочення.  

Сам несотворений Бог сходить з неба до нас, щоб відвідати нас у нашому буденному і часто сповненому 
земними труднощами житті. Він приходить, бо настільки любить нас, що хоче зробити перший крок до 
примирення і підняти надломлену людську природу з упадку гріха. Таким чином Різдвяний піст – це не просто 
час очікування чи намагання пригадати собі історичну подію народження Христа, яка справді сталася понад 2000 
років тому, а насамперед – час приготування нашої душі до зустрічі із воплоченим Христом. Тож як нам належить 
готуватися до спасенної події Різдва Христового? 

Світ пропонує нам свій варіант підготовки до Різдва через святкову ілюмінацію вулиць, яскраві вітрини 
крамниць і пишно прибрані ялинки. Індустрія розваг через розпродажі закликає нас до все нових і нових 
покупок і метушні передсвяткових заходів, у яких ми можемо забути, що суттю свята є приготувати себе до 
зустрічі з новонародженим дитям, який водночас є Предвічним Богом. Важливо пам’ятати, що святкова 
атмосфера лише тоді наповниться внутрішнім змістом, коли ми очистимо і відкриємо своє серце для того, щоб 
у ньому народився Спаситель.  

Богослужбові тексти Різдвяного посту часто проголошують: “Вифлеєме готуйся,” або “Вертепе готуйся,” 
хоча насправді убогим Вифлеємом і вертепом є наше нужденне людське буття, яке потребує Божого посіщення. 
Господь не приходить на цей світ у царських палатах, тож якщо ми хочемо, щоб Бог жив з нами і народився у 
нас, то мусимо відкинути усяку гординю і розкоші догоджання власному самолюбству і обрати шлях смирення 
і тихої радості від того, що “з нами Бог.” Тож, якщо хочемо приготувати “убогий вертеп нашої душі” до 
народження дитятка Ісуса, то важливо позбутися надуманої ілюзії власної ваги і радісно прийняти скромні 
обставини теперішнього життя, як такі, які дав нам Бог для нашого добра і спасіння. 

У часі Різдвяного посту Свята Церква ставить нам перед очі образи праотців, отців і пророків, які 
провіщали прихід Спасителя. Водночас вони не були якимись “віщунами” чи по-сучасному кажучи 
“футуристами,” але, будучи натхненими Святим Духом, говорили від імені Бога про суттєві речі, які стосуються 
нашого теперішнього життя з Богом. Адже важливо мати стосунки з нашим творцем не “десь і колись,” а “тут і 
тепер.” Це розуміли і святі апостоли Пилип і Андрій, яких згадуємо у часі посту, бо вони шукали близькості з 



Христом і беззастережно слідували за ним у пошуках “світла, що просвітлює кожну людину.” Так і ми у ці короткі 
передзимові дні прагнемо сонячного тепла і світла, яке може дати нам лише “правдиве Сонце Правди” – 
Христос-Спаситель. Тож завданням посту є прагнути, наповнитися і просіяти для інших несотвореним світлом 
Божої пристуності в наших душах, яке дарує нам новонароджений Бог. 

Божий Син відмовляється від Небесного буття, щоб стати одним із нас. Тож від чого належить 
відмовитися під час посту нам? Традиційно Церква закликає тимчасово утриматися від гучних забав і деяких 
страв, але ще важливіше – відмовитися від гордині, лінивства і всього, що віддаляє нас від Бога, від усього, що є 
зайвим у нашому житті і заважає радості святкування Христового воплочення. 

“Господь гряде,” – проголошують літургійні піснеспіви. Він знову і знову приходить до всіх нас разом і до 
кожного зокрема. Тож приготуймо йому дорогу до нашого серця. Запалімо світильники нашої віри, відкриймо 
вертепи наших душ і готуймося до нового життя, яке хоче дарувати нам воплочений Христос. 
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