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“Year of Mercy” Pastoral Letter 

My brother bishop John and reverend clergy, venerable Sisters and beloved 
faithful of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia, 
 
Glory to Jesus Christ! 
 

An Extraordinary Jubilee Year of Mercy has been proclaimed by our Holy 
Father for the period of December 8th, 2015 to November 20th, 2016.  Pope 
Francis issued an Apostolic Letter ‘Misericordiae Vultus’ in which he invites us to 
reflect on mercy as an expression of the face of God.  Pope Francis states that the 
Church makes herself a servant of the love of Christ and mediates it to all people.  
It is a love that forgives and expresses itself in the gift of oneself.  Wherever there 
are Christians, everyone should find an oasis of mercy.  The Holy Father 
particularly desires that this Holy Year be celebrated as an occasion for the 
renewal of pastoral life. 

 
Pope Francis invites us to receive God’s mercy, encouraging all to 

rediscover, appreciate and experience mercy through the practice of regular 
confessions.  He further encourages us to actively share God’s mercy, recalling 
Jesus’ words, “Be Merciful as your Father is merciful” (Luke 6:36). Pope Francis 
challenges each of us to transform the door of every home into a ‘door of mercy’.  
He challenges us to become witnesses of God’s mercy, urging us not to be silent 
about God’s great works. 

 
In his Pastoral Letter reflecting on the ‘Year of Mercy’, our Patriarch 

Sviatoslav Shevchuk focuses attention on how we accept God’s mercy in our life 



individually and as a community of love.  He calls you and me to examine 
ourselves as to how we give testimony to mercy in our daily life with ourselves, 
with our neighbors and with all people with whom we interact. 

 
The central themes of this ‘Year of Mercy’ invite us to increase our awareness and 
understanding of God’s mercy; to give active witness to God’s mercy in our 
actions and word; to actively seek the experience of giving and receiving mercy’; 
to covet it within oneself; to zealously protect it by not losing sight of it; and to 
seek mercy in God’s holy temple, the Church. 
The Holy Father opened a special ‘Door of Mercy’ in St. Peter’s Basilica in Rome 
and asked that this be done in every diocese at the Cathedral, and at any parish or 
shrine frequented by pilgrims.  Opportunity is to be made for faithful to celebrate 
the Mystery of Reconciliation and the Eucharist as a sign of conversion and 
“immersion” in the Mercy of the Heavenly Father. In the Ukrainian Catholic 
Archeparchy of Philadelphia, the primary door of every Church is designated as a 
‘Door of Mercy’. It challenges all the faithful to renew their anticipation of 
meeting Jesus Christ in His Church every time we enter our churches for worship. 
Further, it challenges every pastor and parishioner to actively seek to invite others 
to enter the ‘Door of Mercy’ of the local parish Church to renew their faith 
relationship with Jesus Christ. Each parish community is called to actively seek out 
the lost, the abandoned, those who have strayed from the faith for whatever 
reason, and those who have as yet not been invited to know the salvation of Jesus 
Christ. Local media and community resources ought to be utilized to express the 
heartfelt desire of the parish to welcome everyone to experience God’s mercy by 
entering the ‘Door of Mercy’ of the local parish where the pastor and faithful may 
give full witness to God’s mercy to the newcomer. Lenten and other spiritual 
retreats ought to be planned within all parishes at various times of the year.  They 
ought to be advertised throughout the local communities, welcoming others to 
seek the grace of God’s mercy in the parish. 
 

The following parishes are designated to make special opportunities for 
faithful to receive the grace of God’s mercy: the Ukrainian Catholic Cathedral of 
the Immaculate Conception in Philadelphia; the Ukrainian National Catholic 
Shrine of the Holy Family in Washington, D.C.; St. John the Baptist Ukrainian 
Catholic Church in Newark, NJ; St. Anne Ukrainian Catholic Church in Warrington, 
PA; Assumption of Blessed Virgin Mary Ukrainian Catholic Church in Centralia, 
PA.; and Ss. Cyril and Methodius Ukrainian Catholic Church in Olyphant, PA. The 



three parishes with schools are also designated as special Churches to visit and to 
pass through their ‘Door of Mercy’, namely St. Nicholas Ukrainian Catholic Church 
in Passaic, NJ; Assumption of Blessed Virgin Mary Ukrainian Catholic Church in 
Perth Amboy, NJ; and St. Nicholas Ukrainian Catholic Church in Minersville, PA.  
The pastors of these parishes are asked to offer special opportunities for 
reflection on God’s mercy with the students of the schools. Faithful are asked to 
occasionally visit and pray with a neighboring Ukrainian Catholic community of 
faith. Extend yourself to and with others in your faith journey. We grow in our 
mutual understanding of the journey of faith. We come to appreciate that we are 
part of a larger community of faith. 

 
All pastors are asked to facilitate additional opportunities for offering the 

Mystery of Reconciliation (Confession) to all the faithful and visitors. Designate a 
special time during the week to be available throughout the year to offer God’s 
mercy through Reconciliation. How fondly I recall the dedication of the late 
Mitred Archpriest Stephen Hrynuck who steadfastly offered confessions every 
Saturday at 3 pm. even into his late nineties! He would offer the opportunity 
regardless whether anyone came. He expressed surprise as to the number of 
people who would avail themselves of the opportunity to seek God’s mercy, even 
from among non-parishioners. 

 
We strongly urge all clergy, religious and faithful to participate in a 

pilgrimage experience in this ‘Year of Mercy’. It offers an exceptional opportunity 
for grace-filled moments challenging each participant to renewal and rediscovery 
of our path to conversion. Plan to participate in the annual Archieparchial 
pilgrimage held at the Motherhouse of the Sisters of the Order of Saint Basil the 
Great in Fox Chase, PA on Sunday, October 2nd, 2016. Participate in the annual 
pilgrimage on the Feast of the Dormition of the Mother of God on August 13th and 
14th, 2016 on the grounds of the Motherhouse of the Sisters Servants of Mary 
Immaculate in Sloatsburg, NY.  

 
Seek to pray and visit with the holy relics of the Saints of our Church. The 

saints have given witness to God’s mercy in a very complete and sacrificial way. 
They inspire us to imitate them in our life. Healings and various manifestations 
have occurred among pilgrims who have prayed with the relics of the saints. 
Relics of Blessed Nicholas Charnetsky, CSsR are present permanently within our 
Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception. A travelling icon with 



relics of Blessed Nicholas will begin to visit our parishes this Lent and throughout 
the coming years. Relics of Blessed Josaphata Hordashevska, SSMI are also 
available in our Cathedral at the newly blessed mosaic of her. Relics of Blessed 
Hordashevska, SSMI are also present within the Motherhouse of the Sister 
Servants of Mary Immaculate in Sloatsburg, NY and within an icon of her 
occasionally visiting parishes. 

 
Visit and venerate the Miraculous Icon of Our Lady of Zhyrovytsi at Ss. Cyril 

and Methodius Ukrainian Catholic Church in Olyphant, PA, the jewel covered Icon 
of Our Lady of Pochaiv in the Assumption of the Mother of God Ukrainian Catholic 
Church in Centralia, or the Icon of the Mother of God of Zarvanytsia at Christ the 
King Ukrainian Catholic Church in Philadelphia, PA. Pray to the Venerable 
Metropolitan Andrew Sheptytsky at the newly blessed mosaic of him in our 
Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelphia.  

 
Pope Francis announced the ‘Year of Mercy’ with the expressed goal of 

changing the way the Church is perceived by the faithful, lapsed believers and by 
the rest of the world. He challenges you and me to be instruments of that change. 
The Church – you and me – is called to reach out to people and to bring them the 
joy of the Gospel. We are called to encounter people with the invitation to 
journey with us in our faith. Our invitation and our witness ought to be 
characterized by the grace of God’s mercy expressed through us individually 
within our families and among our loved ones, within our parishes, and within our 
communities. 

 
 I pray that we may worthily respond to these challenges through the 
various directions and suggestions offered within this letter to you. Thank you for 
your anticipated loving and joyful embrace of the challenges.   
 

May God bestow generously His mercy upon you and bless you in ways only 
He can! 
 

 

+Stefan Soroka 
Archbishop of Philadelphia for Ukrainians 

Metropolitan of Ukrainian Catholics in the United States 
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Пастирське Послання на  «Рік Божого милосердя» 
 

Мій брате Єпископе Іване та всечесне духовенство, преподобні Сестри та дорогі 
вірні Української Католицької Архиєпархії Філадельфії, 

 
Слава Ісусу Христу! 
 
 Наш Святіший Отець проголосив надзвичайний  ювілейний «Рік Божого 

милосердя», який розпочався 8 грудня 2015 р. і завершиться 20 листопада 2016 р.  
Папа Франциск видав Апостольський лист ‘Misericordiae Vultus’, в якому запрошує 
нас роздумати  над милосердям як об'явленням обличчя  Бога.  Папа Франциск 
стверджує,  що Церква є служителем любові Христа, яку передає всім людям. Це 
любов, яка прощає і проявляється в даруванні себе. Усюди, де перебувають 
християни, кожен має знайти оазу милосердя.  Святіший Отець  особливо прагне, 
щоб цей Святий Рік відзначався  як нагода для оновлення пасторального життя.   

 
Папа Франциск запрошує нас до прийняття Божого милосердя, заохочуючи 

всіх наново відкрити,  усвідомити і пережити милосердя через часту сповідь.  Він 
також заохочує нас  активно ділитися  Божим милосердям, посилаючись на слова 
Ісуса: «Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний» (Лк. 6, 36). Папа Франциск 
закликає кожного з нас перетворити двері наших домівок у «двері милосердя».  Він 
закликає нас стати свідками Божого милосердя, спонукає не мовчати про великі 
Божі діла. 

 
У своєму пастирському листі роздумуванні над «Роком Божого милосердя» 

наш Патріарх Святослав Шевчук звертає увагу на те, як ми приймаємо Боже 
милосердя в своєму особистому житті і як спільнота любові.  Він закликає нас 



пізнавати себе – як ми самі свідчимо про милосердя вчинене щодо нас в нашому 
щоденному житті, щодо наших близьких, і всіх людей, з якими ми стикаємося.  

 
Провідні теми цього «Року Божого милосердя» спонукають нас 

примножувати усвідомлення і зрозуміння Божого милосердя; подавати  живе 
свідчення Божого милосердя через наші дії та слова; активно шукати досвіду 
ділення і прийняття милосердя; досягати його в собі; гаряче захищати його не 
випускаючи з виду; шукати милосердя в Божому святому храмі, в Церкві.  

 
Святіший Отець відкрив особливі «Двері Божого Милосердя» в Базиліці 

святого Петра в Римі й просив, щоб це саме було зроблено в Катедрі кожної єпархії 
та в будь-якій парафії та святині, яку відвідують прочани.  Створити умови для 
вірних приступати до Таїнства Сповіді та Євхаристії, як знаку навернення та 
'занурення' в милосердя Отця Небесного.  В Українській Католицькій Архиєпархії 
Філадельфії головні двері кожної церкви є «дверима милосердя». Це призиває всіх 
вірних відновлювати своє очікування на зустріч з Ісусом Христом в Його Церкві 
кожен раз як вони переступають поріг храму для поклоніння.  Крім того, це вимагає 
від кожного пароха і парафіянина активно шукати і запрошувати інших увійти через 
«Двері Божого милосердя» місцевої парафіяльної церкви, щоб відновити свою віру 
в Ісуса Христа. Кожну парафіяльну спільноту закликається до активного пошуку 
загублених, покинутих, тих, які з якихось причин відступили від віри, і тих, хто досі 
не були запрошені пізнати спасіння від Ісуса Христа. Треба використовувати всі 
існуючі засоби масової інформації для прояву сердечного прагнення парафій 
прийняти кожного для пізнання Божого милосердя через вхід через «Двері 
милосердя» місцевої парафії, де парох і вірні можуть подати приклад Божого 
милосердя до кожного, хто прийшов.   Впродовж року в парафіях мають бути 
сплановані Великопосні та інші духовні практики.  Повідомлення про них мають 
бути поширені в місцевих громадах, щоб на них відгукнулися ті, які шукають 
благодаті Божого милосердя в парафії.   

 
 Для того, щоб створити особливі умови  для вірних отримати благодать 

Божого милосердя визначені такі парафії:  Українська Католицька Катедра 
Непорочного Зачаття в Філадельфії; Український Католицький Крайовий Собор 
Пресвятої Родини в Вашінгтоні, О.К.; Українська Католицька Церква святого Івана 
Хрестителя в Нюарк, Н.Дж.;  Українська Католицька Церква святої Анни в Ворінгтон, 
Пенс.; Українська Католицька Церква Успіння Пресвятої Богородиці в Сентралія, 
Пенс.; Українська Католицька Церква святих Кирила та Методія в Олифант, Пенс.  
Три парафії в яких є школи також призначені стати особливими церквами для 
відвідин і проходження через «Двері Божого  милосердя», а власне, Українська 
Католицька Церква святого Миколая в Пасейку, Н. Дж.; Українська Католицька 



Церква Успіння Пресвятої Богородиці в Перт Амбой, Н. Дж.; Українська Католицька 
Церква святого Миколая в Майнерсвілл, Пенс. Парохів цих церков просимо 
створити особливі нагоди для роздумів про Боже милосердя з учнями шкіл. 
Просимо вірних, при змозі, відвідувати сусідні українські католицькі спільноти віри 
для спільної молитви. Разом з іншими виявляйте гостинність до тих, кого 
зустрічаєте в своїй подорожі віри. Ми зростаємо в нашому взаємному розумінні, 
чим є мандрівка віри.  Ми приходимо до усвідомлення того, що ми є частиною 
більшої спільноти віри.   

 
Всіх парохів просимо створити додаткові нагоди для уділення таїнства 

сповіді всім вірним та гостям.  На весь рік визначте особливий час під час тижня, 
коли ви будете доступні для  уділення Божого милосердя через таїнство сповіді. З 
якою теплотою я пригадую відданість покійного протопресвітера-митрата Стефана 
Гринюка, який постійно сповідав кожної суботи в третій годині дня навіть у свої 
понад дев'яносто років! Він чекав навіть тоді, коли ніхто не приходив. Він 
дивувався, як багато людей користали з можливості  знайти Боже милосердя, 
навіть не парафіян. 

 
Ми  настійно радимо всьому духовенству, монашеству та вірним взяти учать 

в  прощах, які відбудуться в цей «Рік Божого милосердя». Це дає надзвичайну 
нагоду  на благодатні моменти, які випробовують кожного учасника відновити і 
наново відкрити свою дорогу до навернення.  Сплануйте взяти участь в щорічній 
Архиєпархіяльній прощі на посілості монастиря Сестер Чину святого Василія 
Великого у Факс Чейз, Пенс., в неділю, 2 жовтня 2016 р.  Відвідайте прощу на 
празник Успіння Пресвятої Богородиці 13, 14 серпня 2016 р. на посілості Монастиря 
Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії в Словтсбургу, Н. Дж.    

 
Знайдіть можливість відвідати і помолитися мощам святих нашої Церкви.  

Святі дали свідчення Божого милосердя в досконалий і жертвенний спосіб. Вони 
надихають нас до наслідування їхнього життя.  Оздоровлення та різні чуда 
здійснюються серед  прочан, які моляться  перед мощами святих. Мощі 
Блаженного Миколая Чарнецького, ЧНІ, постійно знаходяться в нашій  Українській 
Католицькій Катедрі Непорочного Зачаття. Ікона з мощами Блаженного Миколая 
здійснить подорож парафіями нашої Архиєпархії в часі цьогорічного Великого 
посту. Мощі Блаженної Йосафати Гордашевської, ССНДМ, також знаходяться в 
нашій Катедрі в новоосвяченій мозаїці Блаженної. Мощі Блаженної Йосафати 
Гордашевської, ССНДМ, також знаходяться в монастирі Сестер Служебниць в 
Словтсбургу, Н. Й., та в іконі, яка передається по парафіях.  

 



Відвідайте і моліться до чудотворних ікон нашої Матері Божої Зарваницької в 
Українській Католицькій Церкві святих Кирила та Методія в Олифант, Пенс.; до 
коронованої ікони Матері Божої Почаївської в Українській Католицькій Церкві 
Успіння Пресвятої Богородиці в Сентралія, чи перед іконою Матері Божої 
Зарваницької в Українській Католицькій Церкві Христа Царя в Філадельфії, Пенс. 
Моліться до Блаженного Митрополита Андрея Шептицького перед його мозаїчною 
іконою нещодавно благословенною в нашій Катедрі Непорочного Зачаття в 
Філадельфії. 

 
Папа Франциск проголосив «Рік Божого милосердя» з надією змінити 

сприйняття Церкви вірними, тими, які відступилися, та всього  світу.   Він 
випробовує вас і мене - чи ми готові й хочемо цих змін. Церква – ви і я – покликана 
досягати до людей і нести їм радість Євангелія.  Ми покликані  зустрічати людей і 
запрошувати їх в подорож віри з нами. Наше запрошення й свідчення має 
характеризуватися благодаттю Божого милосердя висловленого через нас 
особисто в наших родинах, серед наших близьких, наших парафіян і в наших 
спільнотах.   

 
Я молюся, щоб ми могли мудро відповісти на ці виклики за порадами 

поданими в цьому листі.  Дякую за очікуване прихильне й радісне прийняття цих 
випробувань.   

 
Нехай Господь щедро зішле на вас Свої милості й благословить  вас лише 

Йому відомими шляхами! 
 

+Високопреосвященний Стефан Сорока 
Митрополит Української Католицької Церкви у США 

Архиєпископ Філадельфійський для Укpаїнців 

 


