
 
ХРИСТОС ВОСКРЕС!                           17.05.2020 ВОІСТИНУ  ВОСКРЕС! 

Неділя самарянки 
Діянь св.  апостолів 11:19-26; Івана 4:5-42 

CHRIST IS RISEN! INDEED HE IS RISEN! 
 

ГЛАВА УГКЦ: «ПАНДЕМІЯ – ЦЕ ЗАКЛИК ДО ЛЮДСТВА  
ІНВЕСТУВАТИ НЕ В СМЕРТЬ, А В ЖИТТЯ» 

 
НИНІ: Панахида +Юрко  Кузмюк (40-ий день) 

ЦЬОГО МІСЯЦЯ: що середи Молебень до Матері Божої о год. 11-і.  Дивіться на наш YOUTUBE канал. 
Прилучіться до наших молитов он-лайн від понеділка до п’ятниці. 
Вітаємо  з  днем народження (17-22.05): Йосиф Дідик, Пат Калин, Олена Мельник. Многая літа!  

починає боронитися перед людиною, яка складає для неї глобальну загрозу. Тому нам важливо дуже 
серйозно переосмислити наше ставлення до довкілля. Думаю, що ця хвороба є першою кризою 
глобального світу і глобальної культури. Навіть більшою, аніж Друга світова війна. Ми вперше 
відчули, що живемо в одному великому селі. Вогонь, який загорівся у Китаї у лічені дні поширився 
по всьому світу. Ми розуміємо, що те, що сьогодні діється у моєму домі, рано чи пізно торкає всіх», 
— сказав першоєрарх. 

На думку Патріарха Святослава, можливо пандемія сьогодні допоможе переосмислити глобальні 
стосунки між різними політичними центрами і врешті перестати воювати між собою. Перестати 
вкладати гроші у зброю». 

Глава УГКЦ звернув увагу на те, що до сьогодні Україна потерпає від війни. 
«Можливо Господь нам хоче сказати: люди, перестаньте вбивати самі себе. Не інвестуйте у 

смерть. Інвестуйте у життя. Зараз ми себе захищаємо, але є той, хто інвестує у війну і на нас нападає. 
Можливо це радикальний заклик до людства перестати планувати і вести війни одне проти одного», 
— зауважив Блаженніший Святослав. 

Він також звернув увагу на глобальний наслідок пандемії — економічну кризу. «Ми бачимо, що 
санітарна криза породжує економічну кризу. Чимало говорять про рецесію світової економіки, яка 
може бути гіршою, аніж на початку ХХ століття. Варто замислитися над тим, що нам необхідно 
будувати більш справедливу економічну систему у світі. Нам важливо зрозуміти, яким чином 
справедливо розподіляти наші ресурси», — наголосив він. 

«Дуже мене стурбувала заява одного з речників ООН, який говорив про небезпеку голоду у світі. 
У ній йдеться про те, що може бути голод біблійних масштабів. Ми мусимо також відчувати не 
тільки хворих на коронавірус, а й тих, хто потерпає від несправедливого розподілу ресурсів у світі», 
— додав на завершення Отець і Глава УГКЦ. 

Департамент інформації УГКЦ 
 

 

В ефірі програми «Відкрита Церква» на «Живому ТБ» 
15 травня у розмові з шеф-редакторкою інтернет-видання 
«Лівий берег» Сонею Кошкіною Глава УГКЦ 
проаналізував ситуацію з пандемією та назвав її 
радикальним попередженням людству. 

«Якщо аналізувати ситуацію з вірусом, — каже Глава 
УГКЦ, — то бачимо, що екологічна криза у світі є певним 
підґрунтям мутації цього вірусу. Після того, як подолаємо 
коронавірус, ми не знаємо, чи якась інша пандемія не 
виникне у світі… Складається відчуття, що природа  

 



 
 
 
 
ХРИСТОС ВОСКРЕС!                           17.5.2020 ВОІСТИНУ  ВОСКРЕС! 

 Sunday of the Samaritan Woman 
Acts of the Apostles 11:19-26; John 4:5-42 

CHRIST IS RISEN! INDEED HE IS RISEN! 
 

The Woman at the well 

 

TODAY: Panakhyda +George Kuzmiuk (40th day) 
THIS MONTH we will celebrate and live stream a Moleben to Mary every Wednesday at 11 a.m. 
Join in our online prayers from Monday to Friday. 
God’s blessings and our best wishes  to all who celebrated their birthdays between May 17-23: 
Joseph Didyk, Pat Kalyn, and Olena Melnyk. Mnohaya Lita!  

 

  When we read the story of Christ with the Samaritan woman, 
year after year it is striking: to think this young rabbi who knew 
his actions were noticed by his followers, consistently dared to 
break the rules of his time. Christ led by example. He was not an 
anarchist; he respected the laws of Rome and adhered to the 
Jewish Faith. He disappointed the Zealots who expected him to 
lead a revolt against Roman oppression. He did not act as others 
expected—he defied all expectations. He defied the standard 
expectations, but through the record of His actions, we can see 
that he always acted predictably through love. Love in all its 
capacity. And so, Love trumped the rules, norms, doctrines and 
dogmas of his culture, religion, society. How easily we miss this 
characteristic of Christ.  
  Christ’s friendly conversation with the woman of Samaria was a 
scandalous act. Why? What’s the problem? Simply said, 
Samaritans were supposed to be hated and women were not to be 
treated as equals to men.  Bigotry and misogyny were 
institutionalized and so not considered to be in any way 
questionable—much like today in many contexts.   
 

 

 

Christ dared to look beyond “rules” to see individuals, sisters, brothers, regardless of whom they were.  
In this story, Christ points out the woman’s multiple husbands. He calls out her reality, as it were, 

without condemnation. She too can drink the “living water”. Salvation is not limited by rules of institutions, 
even if they are rules of our religion.  

The Samaritan woman’s talk with Christ changed her life. She became a disciple and brought Christ’s 
message to her people. Some traditions honour her as a saint who was tortured and martyred for her faith by 
Rome.  

We’ve heard this Gospel story every year. What can it tell us today in the midst of a pandemic? We can 
hear this Gospel as a call for us to admit to our reality today. Our unexpected circumstances shared with 
others globally, lets each of us listen to Christ anew, as we meet Him at our wells, looking for what we need 
in life. Just as the Samaritan woman returned to her home with a changed understanding of her life, her 
relationships, her reality, will we too dare to emerge from social isolation acknowledging reality through the 
courage of Christ? Will we admit to global disparities that we enforce through our lifestyles? Will we open 
our hearts to political questions that favour collective good over personal gain? Will we work to support 
measures that preserve the environment rather than the economy? This week, in an interview, His Beatitude 
Sviatoslav tells us that this time of pandemic has a potential to propel us to preserve all creation. It is up to 
us whether we follow Christ’s example in His openness and caring for everyone. 
 


