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My Brother Clergy and Faithful of our Archeparchy, 
 
Praise Be Jesus Christ! 
 

Soon, the Great Fast will begin.  I ask the clergy and faithful of our Ukrainian Catholic Church to 
participate in celebrating forgiveness during the Sunday Divine Liturgies on Cheese-Fare Sunday, the 
night before the Great Fast begins.  This Forgiveness Service is part of our spiritual heritage and 
tradition. While this is normally done during the evening Vespers Service, I ask that the entire Church 
celebrate it during the Divine Liturgy immediately following the Homily.  The pastor is asked to give a 
reflection of sincere forgiveness in his homily, and then proceed with the prayers for forgiveness in the 
language of the Divine Liturgy.  It is important to invite all of the faithful to participate by offering the 
prayers in a calm and meaningful manner. 

 
We all stand in need of forgiveness from God and from one another.  It is uncomfortable to 

admit our sinfulness to ourselves and to others.  Heartfelt participation in the forgiveness service during 
the Divine Liturgy allows us to humble ourselves.  We face one another with sorrow, admitting our 
failings with one another, and asking forgiveness.  Any delusions of superiority are challenged as we 
humble ourselves before one another, priest to his faithful, faithful to the priest and to one another.  
Healing comes not only to the person who says the painful words, “I’m sorry”, but also to the one who 
receives them.  Healing comes not only to the one who hears the words, “I forgive you”, but also to the 
one who offers them. We prepare ourselves to enter the Great Fast.  I too beg the forgiveness of my 
brother hierarchs, clergy, religious and faithful for my failings.  I forgive and pray for all who have failed 
or offended me. 

 
I thank the reverend clergy and faithful for your anticipated heartfelt embracing of this 

forgiveness service within the Divine Liturgy.  It is a time when the entire parish family gathers.  The 
entire parish family is encouraged to participate in mutual forgiveness for the benefit of our spiritual 
growth and well-being.   

 
God bless you! 

 
 

+Stefan Soroka 
Metropolitan-Archbishop of Philadelphia 
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Мої брати духовні отці та вірні Архиєпархії, 
 
Слава Ісусу Христу! 
 

Незабаром розпочнеться Великий піст. Я прошу духовенство та вірних Української 
Католицької Церкви в Сиропусну неділю, в переддень початку Великого посту, під час недільної 
Божественної Літургії взяти участь в Чині всепрощення.  Хоч звичайно цей Чин відправляється під 
час Вечірньої Служби, я прошу, щоб уся Церква відправила його під час Божественної Літургії 
одразу після проповіді.  Прошу парохів у своїй проповіді подати роздуми про щире прощення, 
після чого помолитися за прощення на мові, якою відправляється Божественна літургія.  Важливо є 
з молитвою, спокійно та виразно, запросити всіх вірних до участі.   

 
Ми всі потребуємо прощення від Бога та один від одного.  Ніяково є визнавати свою 

гріховність перед собою і перед іншими.  Щира участь в Чині всепрощення під час Божественної 
літургії уможливить наше упокорення.  Ми з жалем подивимося ввічі один одному, визнаємо свої 
провини один перед одним, і попросимо прощення.  Будь-яка ілюзія про перевагу піддається 
сумніву, коли ми упокорюємося один перед одним: священик перед вірними, вірні перед 
священиком і один перед одним.  Оздоровлення приходить не лише до людини, яка промовляє 
болюче слово: «Вибачте!», - але також до того, хто чує його.  Оздоровлення приходить не лише до 
людини, яка чує слова: «Я прощаю тобі!», - але також і до того, хто промовляє їх.  Ми готуємо себе 
до входження в Великий піст.  Я також  прошу прощення за свої помилки у моїх братів-єрархів, 
духовенства, монашества та вірних. Я прощаю і молюся за всіх, хто завинив переді мною, чи 
скривдив мене. 

 
Я дякую всечесному духовенству  та вірним за ваше сподіване щире включення цього Чину 

всепрощення в Божественну літургію.  Це час, коли збирається уся парафіяльна родина.  Уся 
парафіяльна родина заохочується до участі у взаємному прощенні заради нашого духовного 
зростання й блага.  

 
Благослови вас Господь! 

 

+Високопреосвященний Стефан Сорока 
Митрополит Української Католицької Церкви у США 

Архиєпископ Філадельфійський для українців 
 
 


