Mитрополит Борис Ґудзяк відвідав
парафію
у
Перт-Амбой
і
благословив служіння у архиєпархії
спільноти Сестер Воплоченого
Слова
У неділю, 28 листопада 2021 року, митрополит Борис Ґудзяк відвідав парафію
Успіння Пресвятої Діви Марії в м. Перт-Амбой (штаті Нью-Джерсі) і благословив
початок служіння у Філадельфійській архиєпархії спільноти сестер-служебниць
Господа та Діви Марії з Матара (Чернеча родина Воплоченого Слова східного
обряду).
«Присутність сестер при парафії Успіння Пресвятої Богородиці і у школі є традицією.
Протягом 50 років з нами були сестри-місіонерки Покрова Богородиці з Філадельфії,
які ревно служили потребам школи і парафії. Три року тому вони від’їхали до
Філадельфії», — зазначив парох о. Іван Турик.
Він розповів, що після від’їзду сестер, владика Андрій Рабій звернувся до Синоду
єпископів УГКЦ, щоб школа і парафія у Перт-Амбой мала монахинь, згодом
зголосилися сестри Згромадження Воплоченого Слова, проте з огляду на
коронавірус та інші адміністративні перешкоди сестрі Марії Вероніці і Марії від
Хреста вдалося приїхати до США лише восени. Вони викладають уроки релігії та
української мови, а також виконують служіння на парафії, зокрема проводять
зустрічі для одружених жінок про чесноти у подружжі українською та англійською
мовами.
«Присутність сестер у школі важлива для учнів і батьків.Вони із завзяттям, посвятою
і любовю до дітей і парафіян взялися до роботи. Я на цій парафії десять років, ми
щонеділі молимося за покликання, і так виглядає, що наша молитва у Перт-Амбої
була почута», — поділився о. Іван.

Сестри Марія Вероніка і Марія від Хреста звикають до життя в США і радіють
гостинності парафії та учнів в школі.
«Парафія і школа на нас чекали більше року і гостинно до нас ставляться. Всі щедрі
на час і увагу та намагаються зробити все, щоб нам було легше адаптуватися»,
—зазначає настоятелька сестра Марія Вероніка.
«Завдання кожної монахині — служити Богові. Моє місце служіння зараз в ПертАмбой, штат Нью-Джерсі у католицькій школі та на парафії. Вражена теплим
прийомом з боку отця Івана, вчителів і батьків. І дякую Богові за них. Коли навколо
стільки теплих людей, легше долати труднощі», — поділилася сестра Марія від
Хреста.
Сестри є східною гілкою сестер-служебниць Господа та Діви Марії з Матара, і їхні
сестри латинського обряду також гостинно їх приймають та беруть участь у житті
української парафії. «Сьогодні історичний момент. В нашій літургії взяли участь
понад 50 сестер латинського обряду, які стали невід’ємною частиною нашого
парафіяльного життя», — зауважив о. Турик.

Звертаючись до парафіян, митрополит Борис Ґудзяк заохотив їх підтримувати
сестер «До вас приїхали жінки, які хочуть чинити Божу волю. Вони віддали все.
Немає радикальнішого кроку в ХХІ столітті, аніж коли молода жінка вступає в
монастир. У час, коли всі прагнуть влади, грошей і сексу, вони обіцяють убогість,
чистоту і послух. У цій парафії, через присутність сестер, ви побачите великі плоди»,
— наголосив він.

Роздумуючи над євангельським читанням про зцілення в суботу, митрополит Борис
зупинився на питанні правил і милосердя.
«Христос хоче нам показати обличчя Бога-Отця, а тому наше церковне життя, наша
молитва, наш піст мають єдину мету — щоб ми жили в Бозі і Його любові і цією
любов’ю ділилися. Ісус допомагає людині, що «займається релігією», перейти до
життя з Богом. Правила потрібні, але вони не повинні брати верх над життям з
Христом, над любов’ю. Вони не повинні нам заважати бачити людину».
Після Богослужіння директорка Лізетт Шумни та учні привітали владику Бориса у
стінах Успенської католицької школи. Опісля відбулася гостина, яку підготували

парафіянки та жінки з відділення 135 Української національної жіночої ліги Америки,
під час якої сестри Воплоченого Слова виступили з імпровізованим концертом.
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