
 

  СВЯТИЙ ЙОСАФАТ: ПРИКЛАД МОЛИТВИ І ЖЕРТОВНОСТІ 

Духовне життя св. Йосафата – це ключ розуміння його пасторальної діяльності та особистий вплив на свій народ. Без належного 
розуміння його духовності, тяжко цілком збагнути особу св. Свящ. Йосафата. Тут криється не тільки ключ до розуміння його святості, 

але й ключ до його пасторальної діяльності, які мали наслідки на всю УГКЦ та весь український народ. Почитання св. Йосафата було 

найбільш поширенне відразу після його мученицької смерти. Це було народне почитання, через яке люди вклали пісні на його 
мученицьку честь та похваалу. Подивімся, які були основні прикмети його духовності? 

А) Наскрізь літургійно-церковна, споглядальна. Ще з дитинства Йосафат споглядав Розп’ятого Христа в притворі своєї церкви. Св. 

Йосафат скільки міг, щодня відправляв ціле Церкове Правило. Звідти він черпав духовний матеріял для внутрішньої застанови та 
молитви. А коли замучили св. Йосафата, 12 листопада 1623 р., то це було якраз тоді, коли він приготовлявся до тієї ж Літургійної 

Молитви. 

Б) Особиста молитовна. Те, що св. Йосафат любив молитву – це незачеречний факт зі всіх тих свідчень, які давали свідки на 
беатифікаційному процесі. Навіть вночі було видно світло під його дверима келії, коли святий молився. Він поступово виробляв у себе 

цю любов до молитви до кінця свого життя. Чому у нього був такий великий натяк на цю особисту молитву? Бо це давало йому силу в 

усіх вимірах його посвяти, обов’язків, праці, головно, коли йому не все вдалося, він знаходив у молитві розраду. Молитва давала йому 
знання (не академічні, але, радше, розуміння і ще більше переконання у Божих Таїнствах). Практично виглядало його молитовне життя 

дуже просто: починалося із псалтиря. Є навіть його власноручний підпис у “Києвському Псалтирі”. Він підписався своїм власним 

хресним ім’ям, Іван Кунцевич. З того знаємо, що його серйозне моливтоне життя почалося, заки він вступив ще у монастир, у 1604 році. 
В) Повне самовідречення. Знаємо, що найбільш тріумфальним моментом жертви Ісуса Христа – це було Його піднесення на хресті. 

Коли здавлося, що Господь все втратив, тоді в цей момент стався найбільший Божий зддобуток для всього людства – це наше спасіння. 

Для св. Йосафата найбільшим його скарбом – було життя Христа, Якого він особисто пізнав і пішов за Ним аж на мученичу смерть. 
Які були наслідки посвяти св. Йосафата, як мужа віри і молитви? Він переконує! Тому що він сам був переконаний у Божих правдах 

віри. Він тому з легкістю передає свої переконання іншим, хто дивився на його приклад святості! Бо, в якій мірі ми стаємося людьми 

молитви, до тієї міри наше свідчення віри – здатне говорити само за себе та з переконаністю промовляти до людей. Противники св. 
Йосафата називали його “душехватом”, власне, задля того переконливого, цілковито духовного розуміння того слова. 

Його глибоке молитовне життя, віра, надія, любов та самовідречення – дали поштовх і стали основою його апостоляту між людьми. 

Хто молиться, той мимоволі має вплив на всіх тих, що є довкола нього. А умертвлення, чи самовідречення, дисципліна самопоконання і 
покора – дає напрям та плід його усієї діяльності. 

Тож, відзначаючи сьогодні світлу пам’ять Св. Священномученика Йосафата у рамках ювілейного святкування 400-ліття Реформи 

Василіянського Чину, молімо його зі щирого серця заступатися за нашу з’єдинену Церкву, щоб вона, після своєї великої руїни, наново 
розквітала життям віри і була завжди готова продовжати, Богом їй дане, післанництво давати геройське свідчення єдності Христового 

стада, єдності у державі, у сім’ях, єдності зі самим нашим Господом Ісусом Христом. Гаряче молімо, щоб кров наших мучеників стала 

рясним засівом св. єдності, вістуном Божого помилування, і «зв’язком миру» між усіма християнами, щоб так ми всі разом – «єдиними 

устами і єдиним серцем славили і величали пресвяте ім’я Бога Отця, і Сина, і Святого Духа, на віки вічні». Амінь.о. Прокопій Лотоцький, 

ЧСВВ (https://velychlviv.com/svyatyj-josafat-pryklad-molytvy-i-zhertovnosti/)  

 

SAINT JOSAPHAT, BISHOP AND MARTYR (1580 – 1623) 

   A holy monk and bishop is murdered for his desire to unify East and West - Saint Josaphat died for something few in his 

era died for—ecumenism. In fact, the word ecumenism did not even exist when Josaphat was martyred. Josaphat was born in 

Ukraine but grew to manhood working a trade in Vilnius, Lithuania. In his late teens, he felt called to be a monk, so he rejected an 

offer of marriage and joined a monastery in Vilnius in 1604. Josaphat’s austerities, intelligence, and prayerfulness made him a 

natural leader, and he was duly ordained a deacon and priest and earned a reputation as an effective preacher. 

But it was a historic decision by Orthodox religious leaders, about ten years before Josaphat became a monk, that would bend the 

arc of his life and eventually lead to his death. In 1595 the Orthodox Metropolitan of Kiev and five other Orthodox bishops 

representing millions of Ruthenian (Ukrainian and Belarusian) faithful met in the city of Brest and signed a declaration of their 

intention to enter into union with the Bishop of Rome. The Pope accepted their conversion from Orthodox to Catholic, while 

allowing them to keep their Byzantine liturgical rites and traditions. The Union of Brest was a one-of-a-kind event. Yet it triggered 

Orthodox violence and bitterness toward the Catholic Church which has endured into modern times. 

Because he represented something new, an Eastern Rite Catholic, Josaphat was misunderstood by his co-religionists who 

should have supported him the most, particularly Polish and Lithuanian bishops and princes. The tensions of the time came to a 

head when an Orthodox bishop established a competing diocesan and parish structure alongside that of Josaphat’s diocese and 

parishes. The faithful experienced two church structures that were virtually identical in their liturgy but divergent in their leaders 

and lines of authority. In response to Orthodoxy’s aggressive incursion into his ecclesial territory, Josaphat put his usual vigor into 

preaching and teaching the importance of union with Rome. But in 1623, while seeking to stop an Orthodox priest from secretly 

ministering in his jurisdiction, Josaphat was ambushed by Orthodox faithful who conspired with their leaders to rid themselves of 

this thief of souls. Saint Josaphat was brutally attacked by a mob, his head was cleaved by an axe, and his body dumped into a 

river. Josaphat was beatified in 1643 and canonized in 1867. In the twentieth century, Josaphat’s remains were brought to Rome 

and buried under the altar of Saint Basil in St. Peter’s Basilica. 

 
  

 

Українська Католицька Церква 

Чесного Хреста 

Отці Василіяни 
 

H o l y  C r o s s  

U k r a i n i a n  C a t h o l i c  C h u r c h  

B a s i l i a n  F a t h e r s  
 

CHURCH BULLETIN 11/27/2022 ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК 

24TH SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 24-та НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fr. Mario Dacechen, OSBM ~ Pastor [cell: 917 842-2819] 

Fr. Bernard Panczuk, OSBM ~ Associate Pastor 

Fr. Yosafat-Andriy Koval, OSBM ~ Associate Pastor [cell: 347 939-5772] 

Office Phone: 718 932-4060  Fax: 718 932-6370 

31-12 30th St. Astoria, NY 11106 

e-mail: hcukicc@yahoo.com 

website: www.holycrossukrainian.org 

Office Hours: Monday & Tuesday 12:00 noon – 4:00pm 

Sunday - after Liturgy.  
 
 
 
 

Порядок Служб Божих    Schedule of Divine Liturgies 
 

Неділя: 10:00 ран.     Sunday: 10:00 am 

Субота: 9:00 ран., і 5:00 веч (англомовна)   Saturday: 9:00 am & 5:00 pm (English) 

Будні (Пон-Пт): 8:00 ран.    Weekdays (Mon-Fri): 8:00am 

Свята: 9:00 ран. і 6:00 веч.    Holy Day s: 9:00 am & 6:00 pm 
 

 

СПОВІДЬ: за 30-ть хвилин перед відправою  CONFESSIONS: Kindly arrive half an hour in 

(або за домовленістю)     advance of prayer services 

ВІНЧАННЯ: Необхідно звернутися до пароха  WEDDINGS: Arrangements made with the 

за 6 місяців до вінчання     pastor 6 months in advance 

ХРИЩЕННЯ: За домовленням з парохом   BAPTISMS: By appointment with the pastor 

ВІДВІДИНИ ХВОРИХ: Просимо повідомити нас  VISITING THE SICK: Please notify the office 

про недужих нашої парафії    about loved ones in hospital/nursing home 

ПОХОРОН: просимо зв’язатися з парохом перш,  FUNERALS: Please contact the pastor before 

ніж домовлятися з директором похорону   making arrangements with the funeral home 

 

https://velychlviv.com/svyatyj-josafat-pryklad-molytvy-i-zhertovnosti/
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Nov. / Dec., 2022 Божественні Літургії  ~ Divine Liturgies  Request: 

******************************************************************************* 

Sun. Nov. 27th 24th SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 24-тa НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА 

Fathers of the VII Council & Philip, Ap. ~ Отців VII Собору & Филипа, ап. 

(Еф. 2,14-22 / Лк. 8,41-56) 

10:00 AM God Bless our Parishioners & Peace for Ukraine 

   Blessing/health for Fr. Yosafat K. (Feast and Birthday) ……………………………. Staff 

628    Blessing’s/health for Vita, Julia, Temotiy, Oleksandr, Volodymyr …….… V. Lashkov 
 

Mon. Nov. 28th Gurias, Mrt. ~ Гурія, ісп.   (2 Сол. 1,1-10 / Лк. 12,13-15.22-31) 

   St. Philip’s Fast ~ Початок Пилипівки 

261 8:00 AM Blessing/health for Roman Fediv (Happy Birthday) ……………………………… Mother 
 

Tue. Nov. 29th Mattew, Ev. ~ Матея, єван., пр.  (2 Сол. 1,10-2,2 / Лк. 12,42-48) 

000  8:00 AM Blessing/health for Fr. Yosafat K. (Happy Birthday) ……………………………..…. Staff 
 

Wed. Nov. 30th Gregory, V-Bish. ~ Григорія, свят.  (2 Сол. 2,1-12 / Лк. 12,48-59) 

534 8:00 AM † Harry Barnych   ......................................................................................... E Dick & family 

629                                     †† Teresa, Yuriy, Valentyna, Ivan ……………………………………………. V. Lashkov      
 

Thu. Dec. 01th Platon & Roman, Mrts. ~ Платона і Романа, мч.  (2 Сол. 2,13-3,5 / Лк. 13,1-9) 

632 8:00 AM For safe trip for Tetyana & Andrey Khimitch ………………………………….. Tetyana K. 
 

Fri. Dec. 2th  Obadias, Proph. ~ Авдія, пр.   (2 Сол. 3,6-18 / Лк. 13,31-35) 

593 9:00 AM † Wladyslaw Wojtowicz …………............................................................... A. Wojtowicz 

630                                     †† Tatiana,Oleksander, Andriy, Petro  ……............................…………….. V. Lashkov  
 

Sat. Dec. 03th Gregory, Ven. ~ Григорія, пр.   (Гал. 1,33-10 / Лк. 9,37-43) 

370 9:00 AM † Ivan Michalcio ~w/pan. (1st Anniv.) …..………………………………..…H. Skomsky 

268 5:00 PM  † Claire Wertzberger ......................................................................... M.& D. Wertzberger 
 

Sun. Dec. 04th 25th SUNDAY AFTER PENTECOST ~ 25-тa НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА 

Entrance to the Church of St. Mother of God. ~ Вхід у храм Пресв. Богородиці 

(Еф. 4,1-6 / Єв. 9,1-7 / Лк. 10,25-37 / Лк. 10,38-42; 11,27-28) 

10:00 AM God Bless our Parishioners & Peace for Ukraine 

633    Blessing/health for Procyk family ……………………………………………… O. Procyk 
 

********************************************************************************************************** 
THIS WEEK ETERNAL LAMP OFFERINGS:  

Main Lamp: † Wasyl Puszka – req. by: M. & D. Wertzberger 
Altar of the B.V.M.: † Claire Wertzberger – req. by: M. & D. Wertzberger 

Altar of the B.V.M: FOR PEACE IN UKRAINE / Altar of the Pantocrator: FOR PEACE IN UKRAINE  

Altar of the Pantocrator: Living & † deceased Rosarian– req. by:  Rosarian Altar Society  
Tetrapod 1:  Health for John, Melissa & Petro – req. by: A.J. Tychanski 

Tetrapod 2:  Health for Vita, Julia, Temotiy,Oleksandr,Volodymyr  – req. by: V. Lashkov  

 
 

 

 

 

МОЛИТВА ДО СВ. СВЯЩ. ЙОСАФАТА 
Великий мученику Христовий, Йосафате, чудовий взоре християнської досконалості і непереможний апостоле з’єднання Церков! Ти з 
любові до Бога не відказався ні від яких праць і трудів, і навіть радо пролляв кров і віддав своє життя. Благаємо тебе, святий покровителю й 

отче, заступайся за нас і випроси нам непохитності у святій католицькій вірі й ревності за спасіння наших власних душ, душ наших родин, 

знайомих і всіх людей. Святий сященномученику Йосафате, згадай, що ти брат наш із крові й кості, тому заступайся в Бога за народ, з якого 
ти вийшов. Вчини, наш святий покровителю, своїми могутніми молитвами, щоб у всьому українському народі настала єдність у святій вірі, 

щоб усі стали дітьми одної Христової Церкви та щоб наш народ, збагачений дочасним й вічним благословенням, прославляв Бога, Який 

нагородив тебе нев'янучим вінком слави у Своєму Небесному Царстві, Якому належить слава, честь і поклін. Отцю і Сину і Святому 

Духові, нині і повсяк час, і на віки вічні. Амінь. 

Оголошення ~ 27-го листопада 2022 року 

1) Молитва на Вервиці – в неділю 9:30 год 

2) Спільнота “Матері в молитві” запрошує усіх на молитву за дітей після Служби Божої в 2-гу неділю місяця. 

3) Ви можете прочитати наш БЮЛЕТЕНЬ в інтернеті: www.holycrossukrainian.org. Оновлений Сайт!  

4) Продовжується постійна мандрівка похідної ікони Матері Божої Неустанної Помочі. Ікона перебуватиме 

в родині впродовж двох тижнів. Просимо бажаючих зголошуватися до парафіяльного офісу.  

5) Завтра, 28-го листопада – початок передріздвяного посту – Пилипівка. 

6) (12-го) 25-го листопада цього року ми розпочали Великий ювілей з нагоди 400-ліття мученицької смерті св. 

Йосафата, який завершимо у листопаді 2023 року. 

 

“ДОПОМОГА ЖЕРТВАМ ВІЙНИ” (make a check payable to: “Holy Cross Ukr. Cath. Church”) 

Щира подяка всім жертводавцям! Хай Бог щедро Вас благословить! Слава Україні! 

 

Сердечно дякуємо за Ваші пожертви та підтримку нашої парафії! 

Благословенної Вам Неділі!  
  

Announcements ~ November 27, 2022 

1) Recitation of the Rosary – Sundays: 9:30 am. 

2) The Prayer group, “Mothers in Prayer” is inviting, all who, wish to join them in prayer at our church, after 10 am 

Divine Liturgy every second Sunday. 

3) You may read our CHURCH BULLETIN on our church’s website: www.holycrossukrainian.org  
4) The Traveling Icon “Our Lady of Perpetual Help” is available to visit your home. We ask those who would like to host 
the icon in their homes to contact the parish office. 
5) Tomorrow, November 28th we will start preparation to Christmas – St. Philip’s Fast. 

6) On the Feast Day of St. Josaphat, November (12) 25th, 2022, this year we began a great Jubilee Year of the 400th   

anniversary of the martyrdom of St. Josaphat., which will end in November 2023. 
 

DONATION FOR UKRAINE: make a check payable to Holy Cross Ukr. Cath. Church 
To all our generous donors and parish supporters, we extend our love and gratitude! 

God Bless you! God Bless America! Glory to Ukraine! 
 

ВІТАННЯ О. ЙОСАФАТУ 

Щиросердечно вітаємо Преподобного о. Йосафата Андрія Коваля,ЧСВВ із ім’янинами, уродинами та 30-ти літтям його 

монашого життя. Дякуємо Богові за дар життя і покликання до монашого та священичого служіння. Дякуємо отцю 

Йосафатові за його ревне служіння в нашій Церкві та Чині. Бажаємо йому щедрих Божих ласк. Нехай Св. Йосафат 

супроводжує його у кожнім моменті життя. Наша василіянська та парафіяльна спільнота щиро бажає йому щастя й 

здоров’я та успіхів на многії і благії літа! 
 

PRAYER TO SAINT JOSAPHAT 

O Saint Josaphat, wonderful Saint and heroic martyr for the union of our Church with the Vicar of Christ, the Pope of Rome. Thou 

are glorious on account of thy zeal in the propagation of the true Catholic faith among our people. Thou art wonderful because of 

thy heroic martyrdom for the unity of faith of our people with the Holy See of Rome, the true center of orthodox Catholicism. 

Thou art admirable on account of thy sublime virtues with which thou has adorned thy soul. We admire thy ardent love for Jesus 

and Mary and thy allegiance to the Vicar of Christ. Thou art a sublime example of all virtues for the people of whom thou were 

born. Since thou art so powerful with God as thy miracles prove, I ask thee to obtain for me from Jesus and Mary a strong 

attachment to the Catholic faith and my beautiful Eastern Rite which I shall never betray nor abandon. Obtain also the grace of 

indefatigable zeal that I may labor for the reunion of my separated Eastern Brethren. 

O glorious martyr of our Catholic Church, remember the nation of which thou wert a son, look at our people and pray to God for 

future reunion of all Ukrainians under one fold and one shepherd. May the day come soon in which all thy Brethren will assemble 

before thy holy relics in a free and independent Ukraine to give thanks to God for the union of all Ukrainians with the Holy See. 

Amen.    From the Ukrainian Rite prayer book, My Divine Friend, Rev. Michael Schudlo. 

Mnohaya Lita and Happy December 2022 Birthdays to:   Boguslaw Byc, Maria Golonko, Connie Heckler, Natalie Junko, 

Rosalia Matyjuk, Mykola Petrylak, Alexandra Rojowsky, Nataliya Shmerykowsky, Anna Tychanski, Mary Wertzberger 

(Puszka), Oksana Zielinski. 

http://www.holycrossukrainian.org/
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СВЯТИЙ СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ЙОСАФАТ 

Йосафат Кунцевич народився у Володимирі-Волинському 1580-го року. Початково отримавши купецьку освіту, став 

цікавитися результатами “Брестської Унії”, підписаної 1595-го року в Римі та затвердженої рік пізніше українськими 

єпископами у Бресті. Ця Унія української церкви з Римом не була одностайно схвалена всім духовенством та народом. В 

1604 році Іван Кунцевич прийняв монашество та вступив до чину василіан, взявши ім’я Йосафат. В 1609 році, в монастирі 

біля Вільна він був рукоположений в сан священика, в 1614 році отримав сан архимандрита, а в 1619 році висвячений на 

єпископа Полоцька. Кунцевич був непересічним душпастирем та талановитим проповідником, за що в скорому часі став 

ціллю противників Унії. 12 листопада 1623 року він був жорстоко вбитий в єпископській резиденції Вільна. Його тіло було 

протягнуто містом та втоплене в Двині. Однак, чудесним чином, тіло не тонуло у воді. На вимогу влади був він перенесений 

до катедри Вільна, а пізніше перезахоронений в катедрі Полоцька. Йосафат Кунцевич став національним символом та 

мучеником за Унію. В 1643 році він був беатифікований Папою Урбаном VIII і в 1867 році Папою Левом XIII канонізований. 

До цієї справи особливо спричинився митрополит Спиридон Литвинович, який був священиком у церкві Св. Варвари у Відні 

в 1848 – 1857 роках. 

З остаточною ліквідацією Унії російською царською владою в 1875 році, кожна згадка про неї була брутально 

придушувана. Військові дії між Польщею, Швецією та Росією спричинилися до того, що в 1705 році князь Радзивіл перевіз 

гріб з тілом Йосафата Кунцевича до Бялої у Польщі, в місцеву василіанську церкву. В роки Першої світової війни, з наступом 

союзницьких австро-угорських військ, ці святі мощі, на прохання населення, знову були відкриті для почитання. 

Перенесення мощей Св. Йосафата до Відня, у церкву Св. Варвари, сталося внаслідок певних релігійних та політичних 

подій. Тільки так міг врятувати цю реліквію від російської неволі та можливого осквернення львівський Архиєпископ, граф 

Андрей Шептицький (взимку 1915/16 років Львів був окупований російскою армією). Митрополит Андрей особисто 

домагається перевезення мощей Св. Йосафата з Польщі до Відня у 1915 році. З цієї нагоди імператриця Зіта передала 

дорогоцінні вдячні подарунки, а ерцгерцог Вільгельм, син ерцгерцога Карла Стефана – пектораль. Багато австрійців 

обдарували гріб з мощами Св. Йосафата дуже цінними дарами, просячи про заступництво, молячись за мир та закінчення 

війни. Серед цих подарунків був і один особливий дар – орден Золотого Руна, як знак тісного зв’язку з цісарською династією. 

На превеликий жаль всі ці дорогоцінні подарунки були викрадені в 1936 році. 

Мощі Св. Йосафата довший час покоїлися на головному престолі церкви Св. Варвари. Пізніше праворуч Іконостасу, було 

споруджено каплицю Св. Йосафата, у якій його мощі були відкритими для почитання до кінця Другої світової війни. Після 

закінчення Другої Світової Війни мощі Св. Йосафата було перенесено до Риму. Незначна частичка мощей зберігається у 

Кивоті на престолі каплиці Св. Йосафата де ми і нині можемо підносити наші молитви до цього найшанованішого святого 

українців-католиків. 

З 1963 року, на прохання Блаженнішого Йосифа Сліпого, мощі святого покояться (в скляному саркофазі, одягнуті в 

літургічні ризи архиєпископа) у базиліці Св. Петра в Римі, в правому крилі під вівтарем Св. Василія Великого. 

В кінці 30-тих років, за планом церковного архітектора Карла Холея (1879-1955), була зроблена реконструкція каплиці. 

Тоді ж і мала захристія, праворуч капличного вівтаря, що належала дирекції пошти, була передана для потреб церкви. Кована 

решітка іконостасу та потовщена арка над ним, що є його складовою частиною, походять з цього часу. Карл Холей 

використав арку для іконостастасу, він вбудував туди ікони з зображеннями 12-х апостолів (друга половина 19-го століття), 

що були вже у церкві. В 1963-му році, відомий віденський знавець церковного права, професор Віллібальд М. Пльохль (1907-

1984) подарував ковані ворота, подібні тим, що служать іконостасом, для входу до самої каплиці. Професор Пльохль, між 

іншим, був першим, хто написав повну історію церкви Св. Варвари. 

Вівтарна ікона 1963-го року, роботи професора Пауля Рекендорфера, зображає Св. Йосафата як архиєпископа Полоцька, 

зодягненого в мантію та омофор, знаки єпископського сану. Ліворуч катедрального собору Полоцька, на цій іконі, є 

зображення церкви Св. Юра у Львові, а праворуч – Св. Софії Київської. Тіара (папська корона) з ключами є символами Унії 

та вірності Папі, вогняний язик в правій частині – герб василіанського чину, до якого належав Св. Йосафат. На стіні, що 

навпроти вівтаря, є ікона Рекендорфера “Покликання Йосафата”. Вона є копією ікони українського художника 

Браїловського, що знаходиться у Римі, в Конгрегації східних церков. У віконній ніші можна побачити “Різдвяну шопку” 

богемської роботи, стилю пізнього Бідермайєра (стиль Бідермайєр був типовим для Австрії та Німеччини у першій половині 

ХІХ століття). Старі фани нагадують про перше Буковинське ветеранське братство та українських солдатів австрійської армії 

часів австро-угорської монархії (Галичина та Буковина). 

Гріб у скляному саркофазі, походить з часу перенесення мощів Св. Йосафата до Відня у 1915 році. Ці реліквії і сьогодні 

нагадують нам про знаменну подію перебування останків Св. Йосафата у церкві Св. Варвари. Пізніше гріб було оббито 

червоним дамастом і скріплено єпископськими печатками, що підтверджували автентичність реліквії. А в середині і надалі 

зберігається оригінальний гріб. 

При вході до каплиці можна побачити бронзовий рельєф, встановлений з нагоди святкування 1000-ліття хрещення 

Київської Русі, італійського майстра Уго Маццеі. На ньому зображено князя Володимира і його бабцю княгиню Ольгу та 

сцену хрещення Русі-України. (https://st-barbara-austria.org/ua/iosafat.html) 

СВЯТИЙ СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ЙОСАФАТ – МУЧЕНИК ЗА ЄДНІСТЬ ЦЕРВИ ТА НАРОДУ 

 
 

Величаємо тебе, священномученику Йосафате, 

і вшановуємо славні твої страждання, 

що їх ти витрепів за святе з’єднання 

(Величання Празника) 

https://st-barbara-austria.org/ua/iosafat.html


АПОСТОЛЬСЬКА СТОЛИЦЯ НАДАЛА ПОВНИЙ ВІДПУСТ З НАГОДИ 

ЮВІЛЕЙНОГО РОКУ 400-ЛІТТЯ МУЧЕНИЦЬКОЇ СМЕРТІ СВЯТОГО 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ЙОСАФАТА 

 

З нагоди ювілейного року, присвяченого 400-літтю мученицької смерті святого 

священномученика Йосафат, можна отримати повний відпуст, взявши участь у паломництві до 

будь якого храму Василіянського Чину святого Йосафата. 

На основі повноважень, отриманих від Папи Франциска, Апостольська Пенітенціарія 16 листопада 

2022 р. видала декрет, у якому зазначено, що під час цього Ювілейного року ченці василіяни та вірні, які 

разом з ними будуть брати участь у його відзначенні, можуть отримати Повний відпуст. 

Декрет Апостольської Пенітенціарії окреслює час тривання Ювілейного року: від 25 листопада 2022 

року – аж до 25 листопада 2023 року. 

Щоб отримати повний відпуст дочасних кар за гріхи для себе або для одного померлого, потрібно 

виконати звичайні умови: 

• перебувати в освячуючій благодаті (для цього отримати прощення всіх гріхів у Таїнстві сповіді); 

• взяти участь у Божественній Літургії і прийняти Святе Причастя; 

• помолитися у наміренні Святішого Отця. 

Відпуст з нагоди Ювілейного року може отримати християнин та християнка: 

• які відвідають у формі паломництва будь-який храм Василіянського Чину Святого Йосафата, і 

там: 

• візьмуть побожну участь у ювілейних богослужіннях; 

• або принаймні протягом відповідного проміжку часу (близько півгодини) присвятять час 

побожним роздумам 

• прокажуть на закінчення Господню Молитву «Отче наш», Символ Віри, а також молитви до 

Пресвятої Діви Марії та святого Йосафата. 

Похилі віком, хворі і всі ті, що не можуть з поважних причин залишити дім, так само зможуть отримати 

повний Відпуст, якщо: 

• відречуться від всякого гріха з наміром виконати, відразу як тільки буде можливість, три звичайні 

умови (про які йдеться вище); 

• якщо перед будь-яким святим образом поєднаються духовно з ювілейними святкуваннями, 

жертвуючи милосердному Богові свої молитви, біль і страждання свого життя. 

 

Деякі молитви до Пресвятої Богородиці та святого Йосафата 

Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і 

благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших. 
 

Або: 

Достойно є воістину величати блаженною тебе, Богородицю, всеблаженну і пренепорочну, і Матір Бога 

нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово 

породила, сущу Богородицю, тебе величаємо. 
 

Або: 

Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво; молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід 

визволи нас, єдина чиста і благословенна. 

(Кондак святого Йосафата) Зорею вогненною просвічений в дитинстві від розп’ятого Христа* у 

чернечім житті став ти подібний ангелам* і побожно прожив у святительстві,* ясно проповідуючи 

з’єднання.* Мученичою твоєю кров’ю ти погасив запалені незгодою серця* і прийняв від Христа вінець.* 

Тому пом’яни нас, що взиваємо до тебе:* Радуйся, непохитний стовпе з’єднання! 

 

Або: 
Великий мученику Христовий, Йосафате, чудовий взоре християнської досконалості і непереможний 

апостоле з’єднання Церков! Ти з любові до Бога не відказався ні від яких праць і трудів, і навіть радо 

пролляв кров і віддав своє життя. Благаємо тебе, святий покровителю й отче, заступайся за нас і випроси 

нам непохитності у святій католицькій вірі й ревності за спасіння наших власних душ, душ наших родин, 

знайомих і всіх людей. Святий сященномученику Йосафате, згадай, що ти брат наш із крові й кості, тому 

заступайся в Бога за народ, з якого ти вийшов. Вчини, наш святий покровителю, своїми могутніми 

молитвами, щоб у всьому українському народі настала єдність у святій вірі, щоб усі стали дітьми одної 

Христової Церкви та щоб наш народ, збагачений дочасним й вічним благословенням, прославляв Бога, 

Який нагородив тебе нев'янучим вінком слави у Своєму Небесному Царстві, Якому належить слава, честь 

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

Святий Йосафате, ти пролляв свою кров як мученик за Христову Церкву. Ти завжди бажав і постійним 

наполегливим благанням просив всемогутнього Бога благодаті об’єднання всіх народів з Апостольським 

престолом. Поможи, щоб це твоє палке бажання сповнилося – гаряче тебе призиваємо. Хочемо, щоб ти 

був для тієї святої цілі нашим заступником перед милосердним Богом і Отцем, щоб чимскоріше прийшов 

день, у якому всі християнські народи разом з нами творили одне-єдине стадо в дусі згоди й любови під 

проводом наслідника Петрового. Амінь. 

 

Переклад Декрету Апостольської пенітенціарії 

Декрет 

Апостольська пенітенціарія, для збільшення побожності вірних і забезпечення спасіння душ, силою 

повноважень які окремим чином надав їй Святіший Отець у Христі і наш Владика Кир Франциск Божим 

Провидінням Папа, приймаючи прохання недавно подане Всечеснішим о. Робертом Романом Лисейком, 

Протоархимандритом, Генеральним Настоятелем Василіянського Чину Святого Йосафата, з нагоди 

урочистих святкувань на честь Святого Йосафата, які звершуватимуться від 25 листопада 2022 року і аж 

до 25 листопада 2023, милостиво уділяє з небесних скарбів Церкви повний Відпуст за звичайних умов 

(таїнство Сповіді, святе Причастя і молитва в наміренні Святішого Отця) отцям і всім вірним побудженим 

правдивим духом покаяння і любові; цей відпуст також можна пожертвувати як допомогу душам в 

чистилищі, якщо вірні відвідають у формі паломництва будь-який храм Василіянського Чину Святого 

Йосафата і там побожно візьмуть участь у ювілейних богослужіннях або принаймні присвятять 

відповідний проміжок часу побожним роздумам і прокажуть на закінчення Господню Молитву, Символ 

Віри а також молитви до Пресвятої Діви Марії і святого Йосафата. 

 

Похилі віком, хворі і всі ті, що не можуть з поважних причин залишити дім, так само зможуть 

отримати повний Відпуст за умови якщо відречуться від всякого гріха з наміром виконати, як тільки буде 

можливість, три звичайні умови, якщо перед будь-яким святим образом поєднаються духовно з 

ювілейними святкуваннями, жертвуючи милосердному Богові свої молитви, біль і страждання свого 

життя. 

Щоб, отже, ця нагода отримати божественну благодать з допомогою ключів Церкви легше була 

осягнута через душпастирське милосердя, ця Пенітенціарія наполегливо просить, щоб отці з 
Василіянського Чину Святого Йосафата з готовністю і великодушністю звершували святу тайну 

Покаяння. 

Даний декрет є правосильним лише для цієї події. Незважаючи на будь-яке протилежне 

розпорядження. 

Дано в Римі, з будівлі Апостольської Пенітенціарії, 16 листопада 2022 р. 

http://osbm.info/apostol-s-ka-stolytsia-nadala-povnyy-vidpust-z-nahody-yuvileynoho-roku-400-littia-

muchenyts-koi-smerti-sviatoho-sviashchennomuchenyka-yosafata/ 

http://osbm.info/apostol-s-ka-stolytsia-nadala-povnyy-vidpust-z-nahody-yuvileynoho-roku-400-littia-muchenyts-koi-smerti-sviatoho-sviashchennomuchenyka-yosafata/
http://osbm.info/apostol-s-ka-stolytsia-nadala-povnyy-vidpust-z-nahody-yuvileynoho-roku-400-littia-muchenyts-koi-smerti-sviatoho-sviashchennomuchenyka-yosafata/

