PHILIP’S FAST (PYLYPIVKA)
PASTORAL OF THE UKRAINIAN CATHOLIC HIERARCHY OF THE U.S.A.

PHILIP’S FAST (PYLYPIVKA) PASTORAL OF THE UKRAINIAN CATHOLIC
HIERARCHY OF THE U.S.A. TO OUR CLERGY, HIEROMONKS AND BROTHERS,
RELIGIOUS SISTERS, SEMINARIANS AND BELOVED FAITHFUL,

Glory to Jesus Christ!
St. Philip’s Fast or Pylypivka is about to start. It is a joyful 40-day fast, which begins on November
15, the day after the feast of the apostle St. Philip, and lasts until December 24, Christmas Eve. This
fast is meant to prepare us spiritually for the great and solemn holyday – the Nativity of Our Lord
Jesus Christ. This is the time given to us to deepen our understanding and awareness of God’s
mystery – the Incarnation of the Son of God and the coming of the Messiah, the King of Peace,
Emmanuel and the Light of the world. It is time for us to find and rediscover true joy of the Nativity
of Our Lord through prayer, meditation, and acts of charity, not like it is in the artificial atmosphere
of Christmas parties, buying and exchanging gifts and enjoying specially prepared holiday
delicacies.
We may think that the coming of Christ is a completed event and a historical fact of the past, and the
anticipation of His coming is only symbolic for us. It is not! Christ always comes to us. He is
constantly born spiritually in the heart of every person who believes and expects Him. He comes to
us in prayer and the Holy Mysteries, especially in Holy Confession and Communion. Today He
comes to be with us and among us.
This year, St. Philip’s Fast and the understanding of the coming of Christ and His presence among us
takes on a special meaning and significance for us. In the midst of the relentless COVID-19
pandemic, the suffering of many from this deadly illness, often resulting in the sad and tragic loss of
family members and friends, political discord and instability, riots, wars and human rights abuses
around the world, we are thirsty for a deep awareness and conviction that Christ the Lord is truly
present among us and that His grace is life-giving and necessary.
St. Philip’s Fast recalls for us the Old Testament and the world, which froze in anticipation of the
coming of Christ, the Light of the world. We will hear readings from the books of the ancient
prophets Nahum, Habakkuk, Daniel, and Isaiah, who prophesied of His coming eight centuries
before He was born. They wrote that the Messiah was to be born in Bethlehem, about the escape of
the Holy Family to Egypt and the return to Nazareth, about His healing of the sick, about His
rejection by the chosen people, about His betrayal and taking thirty silver pieces by one of the
apostles, about His crucifixion among robbers, about His side being pierced, about His Resurrection
and Ascension to Heaven. Later, the holy evangelists, while writing the Gospels inspired by the Holy
Spirit, will include these prophecies to show us that Jesus Christ is the Messiah that everyone
expected and that He is truly the Son of God.

The story of salvation does not end with the coming of Christ over 2,000 years ago, but it continues
to this very day. We are all awaiting His second coming, which He Himself prophesied, and it will be
very different from the first. When Christ comes a second time, everyone will recognize Him. During
His first coming, He was not loved but was rejected. When He comes a second time, all the tribes
will acknowledge Him as Lord. During His second coming, He will also be accompanied by the
angels. During His first coming, He entered the world as a helpless baby in the manger. When He
comes a second time, He will come as the King of kings and Lord of lords. That is why the
expectation of the coming of Christ is not and cannot be symbolic, but is a completely genuine event
– He will come a second time.
During the Christmas fast, let us prepare spiritually for His coming. Create a prayer corner in your
home and display an icon of the Nativity of Christ, meditating daily on the mystery of the coming of
the Messiah. Let us receive the Mysteries of Holy Confession and Holy Communion during these
days, especially if we did not have the opportunity to do so during Great Lent. Let us abstain from
meat on Fridays, overeating and excessive use of the Internet. Let us be generous with our time and
talents and serve the poor and disadvantaged as much as we can. Let us reconcile with those whom
we have offended and those who have offended us. Let us always be aware that Jesus Christ will
come a second time as our Lord and Judge, though “of that day and hour no one knows.” (Matt.
24:36).
May you and your family be blessed by Our Savior and Lord Jesus Christ, whose joyful Nativity in
the manger of Bethlehem we patiently await!
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ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ ІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ
КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ США НА
ПИЛИПІВКУ ВСЕЧЕСНІШОМУ ДУХОВЕНСТВУ,
ПРЕПОДОБНОМУ МОНАШЕСТВУ, СЕМІНАРИСТАМ,
НАШИМ ДОРОГИМ ВІРНИМ УКРАЇНСЬКОЇ
КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ
АМЕРИКИ,
Слава Ісусу Христу!
Вже надходить Пилипівка, радісний 40-денний піст, який розпочинається 15 листопада, день
після почитання св. Апостола Пилипа, та триватиме до 24 грудня, Навечір’я Різдва
Христового. Цей час є уділений нам для духовного приготування до величавого празника –
Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Цей час даний нам для глибокого усвідомлення Божої
тайни – воплочення Божого Сина та приходу Месії, Царя Миру, Еммануїла та Світла світу. Це
час віднайти у цьому правдиву радість через молитву, розважання та діла милосердя, а не у
штучній атмосфері радості Різдвяних вечірок, купівлі та обміну подарунків і наготованих
смаколиків на столі.
Ми можемо думати, що прихід Христа є звершеною подією, історичним фактом минулого, а
очікування Його приходу має для нас радше символічне значення. Це не так! Христос завжди
приходить до нас. Він постійно народжується духовно у серці кожної особи, яка вірує та
очікує Його. Він приходить до нас у молитві та Святих Тайнах, особливо у Святій Сповіді та
Причасті. Він приходить, щоби бути з нами і між нами.
Саме у час посту розуміння факту приходу Христа і Його присутності серед нас набирає
особливого значення для нас цього року. Серед неспинної пандемії, перенесення
захворювання вірусом, пережиття втрати рідних та знайомих, політичних незгод та
нестабільності, заворушень, війн та порушень прав людини у різних кутках світу, ми є спраглі
глибокого усвідомлення і переконання у тому, що Христос Господь насправді є присутній
серед нас, а Його ласка є життєдайною та необхідною.
Пилипівка символізує Старий Завіт та світ, який завмер в очікуванні приходу Христа та
Світла світу. Ми почуємо читання з книг стародавніх пророків Наума, Авакума, Даниїла та
Ісаї, які пророкували про Його прихід вісім століть перед тим, як Він народився. Вони
згадували, що Месія народиться у Вифлеємі, про втечу Пресвятої Родини до Єгипту та її
повернення до Назарету, про зцілення недужих, про відкинення Його вибраним народом, про
зраду та продаж Його одним з апостолів за тридцять сробняків, про розп’яття між
розбійниками, про проколений списом бік, про Його Воскресіння та вознесіння на небо.
Пізніше, святі євангелисти, пишучи євангелія під надхненням Святого Духа, додадуть ці
пророцтва, щоби показати нам, що Ісус Христос є тим Месією, якого усі очікували, і є
направду Сином Божим.
Історія спасіння не закінчується з приходом Христа 2000 років тому, а продовжується до
сьогодні. Ми всі є в очікуванні Його другого приходу, про який Він сам пророкував, і буде
дуже різнитися від першого. Коли Христос прийде удруге, усі Його впізнають. Бо коли він
прийшов вперше, Його не злюбили та відкинули. Коли Він прийде вдруге, всі племена
визнають Його Господом. Бо коли Він прийшов вперше, то тільки дванадцять апостолів пішли
за Ним. Коли Він прийде вдруге, прийдуть з Ним численні ангели. Бо коли він прийшов

вперше, Він був безпомічним немовлятком у яслах. Коли Він прийде вдруге, Він буде Царем
над царями та Паном над панами. Ось чому очікування приходу Христа не є і не може бути
символічним, а цілком правдивою подією – Він прийде вдруге.
Увпродовж Різдвяного посту зробімо наші приготування до Різдва головно духовними.
Створіть молитовний куток у своїй хаті та виставте ікону Різдва Христового, розважуючи
денно над тайною приходу Месії. Приступімо до святої Сповіді та святого Причастя у ці дні,
особливо якщо не зробили цього під час Великого Посту. Стримуймося від м’яса у п’ятниці,
переїдання та надмірного користування Інтернетом. Будьмо щедрими з своїм часом і
талантами та послужімо бідним і знедоленим чим можемо. Помирімся з тими кого образили.
Будьмо завжди свідомі, що Ісус Христос прийде вдруге як наш Господь і Суддя, а «про цей
день і годину ніхто не знає» (Мт. 24:36).
Нехай благословить Вас Господь Ісус Христос, Різдво Якого у вертепі Вифлеємському ми
радісно чекаємо!
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