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UKRAINIAN CATHOLIC CATHEDRAL OF THE IMMACULATE CONCEPTION 

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ АРХИКАТЕДРАЛЬНИЙ СОБОР 
НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ 

CATHEDRAL PARISH FOUNDED 1886     OLD CATHEDRAL PURCHASED 1909     NEW CATHEDRAL BUILT 1963-1966 

The Most Reverend Stefan Soroka 
Metropolitan-Archbishop of Philadelphia for Ukrainian Catholics 

Преосвященний Владика Стефан Сорока 
Митрополит-Архиєпископ Філадельфії для Українців-Католиків 

WELCOME! 
Come to the Lord’s house. You are invited. Come into this house of companionship and compassion. 
We, the people of the Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelphia are the 
Catholic community that worships God, spreads the Good News of Christ, and serves those in need. This 

Magnificent Cathedral opens wide its doors in the name of the Lord Jesus 
Christ. To all who are worshipping with us today -- WELCOME! 

ВІТАЄМО!  
Ласкаво просимо до Господнього Храму. Ми запрошуємо вас. Прийдіть до 
Божого дому. Ми, парафіяни Українського Архикатедрального Собору 
Непорочного Зачаття у Філадельфії, є католицькою громадою, котра 

поклоняється Богові, поширює Добру Новину Христового Євангелія та служить тим, хто в 
потребі. Двері цієї чудової Катедри є широко відчинені в ім’я Господа Нашого Ісуса Христа. 
Отож, всі, хто є присутній та молиться з нами сьогодні — ВІТАЄМО!  

Very Rev. Roman Pitula, Rector — о. Роман Пітула, Парох 
 

Rev. Roman Sverdan, Parochial Vicar — o. Роман Свердан, Сотрудник 

Rev. Deacon Мichael Waak — о. Диякон Mихайло Вак 

C A T H E D R A L   L I T U R G Y   T I M E S 
 

Saturday afternoon аt 4:30 p.m.  
Divine Liturgy for Sunday in English 

 

Sunday morning Liturgies 
9:00 a.m. in Ukrainian 
11:00 a.m. in English 

 
Daily Liturgies: 

please see schedule on next page 
 
 
 
 

Ч А С И   Л І Т У Р Г І Й  В   К А Т Е Д Р І   
 

У суботу ввечері o 4:30 год.  
Літургія за неділю по-англійськи 

 

Літургії в неділю зранку: 
9:00 год по-українськи 
11:00 год по-англійськи 

 

 
Щоденні Літургії: 

розпорядок на наступній сторінці 

Mailing address / Поштова адреса: 
 

Cathedral Rectory Office 
819 North 8th Street 

Philadelphia, PA 19123-2097 
 

Cathedral Phones/Катедральні телефони: 
 

Rectory Office:  215-922-2845 
 

Fax:    215-922-4635 
 

Cathedral E-mail/Катедральна е-пошта: 
cathedralonfranklin@comcast.net  

 

Our web-site:  
www.ukrcathedral.com  

 

St. Mary's Cemetery:   215-962-5830 
Cathedral Hall/Pyrohy:  215-829-4350 

 

Other phones/інші телефони: 
 

Аrcheparchy of Philadelphia: 215-627-0143 
Byzantine Church Supplies:215-627-0660 
     E-mail: byzsupplies@yahoo.com 
Treasury of Faith Museum: 215-627-3389 
     E-mail: tofmuseum@ukrcap.org 
Missionary Sisters of The Mother of God 
     Convent:   215-627-7808 
     E-mail: msmg@ukrcap.org 
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THE SCHEDULE OF  DIVINE SERVICES — РОЗКЛАД БОГОСЛУЖ IНЬ 

 
 
 

 

4:30pm 

Vesperal Divine Liturgy 

For Health & God’s blessings for all our parishioners 
За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

УБОТА 
18 березня 
КАТЕДРА 

 
Eng. 
Англ. 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

9:00am 

 
11:00ам 

 

4:00pm 

3rd SUNDAY OF GREAT FAST- VENERATION OF HOLY CROSS 
ТРЕТЯ НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ — ХРЕСТОПОКЛІННА 

Tone 3  Heb. 4:14-5:6  Gospel: Мк. 8:34-9:1 
 

 

+Mykhajlo Khreptyk  —  Wife & Children 
+Михайло Хрептик  —  Дружина і діти 
 

+Anna & +Michael Berwick —  Posselt Family 
+Анна і +Майкл Бервик —  Родина Посселт 
 

Lenten Vespers — Sisters of St. Basil the Great, Fox Chase, PA 

Неділя 
 

19 березня 
 

КАТЕДРА 

 
 
 

Ukr. 
Укр./ 

 

Eng. 
Англ. 

  There is no Divine Liturgy  —  Святої Літургії немає Пон. 20 бер.  

  There is no Divine Liturgy  —  Святої Літургії немає івт. 21 бер..  

 
 6:30pm 

Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts 
Літургія Напередосвячених Дарів 

Сер. 22 бер. 
КАТЕДРА 

 

  There is no Divine Liturgy  —  Святої Літургії немає етв. 23 бер.  

 
 

 
 

6:30pm 

FEAST OF THE ANNUNCIATION OF THE MOTHER OF GOD 
СВЯТО БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 

+Fr. Joseph Szupa  — Bohdan & Irina Havryshko 
+о. Йосип Шупа  — Богдан і Ірина Гавришко 

ятн. 24 бер. 
КАТЕДРА 

 
Eng. 
Англ. 

 
 
 

 
 

9:00am 

 
4:30pm 

FEAST OF THE ANNUNCIATION OF THE MOTHER OF GOD 
СВЯТО БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 

For Health & God’s blessings for all our parishioners 
За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

Vesperal Divine Liturgy 

+Rosalia Zacharko  —Chupak,Zacharko, Mykijewycz Families 
+Розалія Захарко  — Родини Чупак, Захарко, Микієвич 

Субота 
25 березня 
КАТЕДРА 

 
 

Ukr. 
Укр./ 

 
Eng. 
Англ. 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

9:00am 

 
11:00ам 

 

4:00pm 

FOURTH SUNDAY OF GREAT FAST 
ЧЕТВЕРТА НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 

Tone 4  Heb. 6:13-20  Gospel: Мк. 9:17-31 
 

 

For Health & God’s blessings for all our parishioners 
За здоров’я та Боже благословення для парафіян 
 

+Ronald Maxymiuk, Jr.  —  Ronald Maxymiuk, Sr. 
+Рональд Максимюк, мол. —  Рональд Максимюк, ст. 
 

Lenten Vespers — Cathedral of Immaculate Conception, Phila, PA 

Неділя 
 

26 березня 
 

КАТЕДРА 

 
 
 

Ukr. 
Укр./ 

 

Eng. 
Англ. 

OFFERINGS THE WEEKEND OF MARCH 11-12, 2017 
Total: $4522.00; Basket: $2255.00; Candles: $247.00; Kitchen: $720.00; Bingo: $1300.00 

May our Lord God bless you for your generosity to our Cathedral and remember that God will reward you. 
Нехай Добрий Господь винагородить вас за вашу щедрість для вашої Катедри. 

Please remember about your Cathedral in your Testament! Пам’ятайте, будь-ласка, про вашу Катедру в своєму заповіті! 

Memorial Candle Offerings 

The Candle before Jesus Christ on the Iconostas 
In memory of +Michael & +Julia Tkaczyk by Marie Tkaczyk 

The Candle before the Mother of God on the Iconostas 
In Memory of +Michael & +Julia Tkaczyk by Michael & Valerie Tkaczyk  

The Candle before St. Nicholas on the Iconostas 
In memory of +Bohdan Z. Myr offered by Patricia Myr and Family 

The customary donation for a Memorial Candle is $10.00 per week 

 PEACE AND UNITY IN UKRAINE 

 ALL DECEASED DURING THIS ONGOING CONFLICT 

 FAMILIES WHO HAVE LOST THEIR LOVED ONES 

 THOSE WHO ARE WOUNDED OR/AND MISSING 

PLEASE 
PRAY 
FOR: 
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ALL ARE WELCOME TO COME TO THE PARISH HALL AND TRY OUR DELICIOUS FOODS & PYROHY 
DEEP THANKS GO TO OUR KITCHEN VOLUNTEERS 

May God bless Iryna Shpylchak, Sr. Martin, MSMG, Luba Cyhan, Katherine Dewedoff, Petro Iwaniw, Ottilia Karpin, Anna Kraw-
chuk, Anna Maxymiuk, Vera Sawchyn, Myroslav Shpylchak, Ivan Shpylchak and Anna Slotwinski for your labor of love and support 

of our parish.  
SINCERE THANKS GO TO ANNA MAXYMIUK, MARY FEDORIN, SONIA KONRAD AND SINDY FOR YOUR 

DONATIONS! 
CHILDREN’S DIVINE LITURGY / ДИТЯЧА СВЯТА ЛІТУРГІЯ 

 Our next Children’s Divine Liturgy will be on Sunday, April 2nd, 2017, at 9:00am (in Ukrainian) and 
11:00am (in English). “Let the children come to me, and do not prevent them; for the kingdom of heaven be-
longs to such as these”, says Jesus in St. Matthew’s Gospel (Mt. 19:14). Jesus also says: “Please come to Me all 
of you…”. May God bless you all as we learn ourselves and teach our children to love God and to serve his Holy 
Church. So, please come to His Church offering Jesus your generous heart filled with love and dedication. Our 
Lord Jesus Christ is waiting for YOU. 
 Наша наступна Дитяча Свята Літургія відбудеться у неділю, 2 квітня 2017 року Божого о 9:00 
год. ранку (по-українськи) та об 11:00 год. ранку (по-англійськи). «Пустіть дітей! Не бороніть їм 

приходити до мене, бо таких є Царство Небесне.», каже Господь Ісус Христос у Євангелії від Матея (Мт. 19:14). Ісус 
також кличе: «Прийдіть до мене всі...». Нехай Добрий Господь винагороджує всіх вас за те, що вчимося самі, а також 
навчаємо своїх дітей любити Бога та служити Його Святій Церкві. Отож, прийдіть до Його Святого храму та принесіть 
Ісусові щедрий дар: своє серце, повне любові та посвяти. Господь наш Ісус Христос чекає на ВАС. 

THE SCHEDULE OF LENTEN VESPERS AND CONFESSIONS OF THE PHILADELPHIA DEANERY 
РОЗКЛАД ВЕЧІРНІХ БОГОСЛУЖІНЬ ФІЛАДЕЛЬФІЙСЬКОГО ДЕКАНАТУ 

The following schedule is for those who are interested in attending Vespers during the Great Fast (LENT) which will be celebrat-
ed every Sunday at various parishes in the Philadelphia Deanery.  All are encouraged to attend these services as they are both 
uplifting and a small sacrifice we make in preparation to meet our Lord on His Holy Day of Resurrection—PASCHA. 

March 19th Sisters of St. Basil the Great, Fox Chase, Preacher – Fr. John Ciurpita, Confessor – Fr. Ihor Bloshchynskyy 
March 26th Cathedral of Immaculate Conception, Philadelphia,Preacher-Fr. Ihor Bloshchynskyy, Confessor-Fr. Ivan Demkiv 

April 2nd Jenkintown, Preacher – Fr. D. George Worschak, Confessor – Fr. Ivan Demkiv and Fr. Roman Sverdan 
Vespers begin at 4:00PM each Sunday 

METROPOLITAN STEFAN’S MEDITATION FOR THE THIRD SUNDAY OF GREAT FAST 
The mid-point of our Great Fast journey calls us to venerate the Holy Cross in a special way as it lays adorned on the tetrapod or 
small altar in our Churches.  We bow and kiss the cross with deep reverence.  It is a profound act of humility.  Meditating on the 
significance of the cross, the instrument of Christ’s death and resurrection, confronts any feelings of superiority or attitudes of 
entitlement.  Jesus Christ’s supreme gift, freely given, offers freedom from the bondage of sin.  We hear the striking words of 
Jesus, “Whoever wishes to follow me, let him deny himself, and take up his cross and follow me” (Mt: 16:24).   
We are continually refreshed with this challenge to deny our own preferences in favor of that which is pleasing to God and to 
God’s creation.  When you and I bless ourselves with the sign of the cross, we affirm our faith in the deepest mysteries of our 
faith, namely the Father, Son and Holy Spirit, and the saving work of Christ on the cross.  Blessing ourselves with the sign of the 
cross is a very intimate affirmation of our faith.  Tradition says that when we Eastern Catholics touch the right shoulder first, we 
are reminded of the two thieves who were crucified alongside Jesus.  The thief on the right was the “good thief” who professed 
faith in Christ and whom Christ promised “This day you will be with me in paradise” (Lk 23:43).  Next time you cross yourself, 
ensure that it reflects your profound humility before God, and your expectant faith in your salvation in Jesus Christ.  St. John of 
Damascus teaches: “For wherever the sign shall be there also be He”. 

РОЗДУМИ МИТРОПОЛИТА СТЕФАНА НА ТРЕТЮ НЕДІЛЮ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 
На середині нашої подорожі Великим постом нас закликається до особливого вшанування Святого Хреста, який гарно 
прибраним покладено на тетраподі, чи малому вівтарі в наших церквах.  Ми  вклоняємося і цілуємо хрест зі щирою 
побожністю.  Це є глибоким актом смирення.  Роздуми про значення хреста, знаряддя Христової смерті й воскресіння, 
приводять до заперечення будь-якого почуття вищості чи права на привілей.   Божественний  дар свобідно уділений  
Ісусом Христом дарував нам звільнення від пут гріха.  Ми почули вражаючі слова Ісуса:  “Коли хтось хоче йти за мною, 
нехай зречеться себе самого, візьме  хрест свій і йде за мною”  (Мт. 16, 24).  
Нам постійно нагадується про виклик відмовитися від свого вибору задля того,  що приємне Богові й Божому творінню.  
Коли ми благословляємо себе знаком хреста, ми підтверджуємо нашу відданість глибокому таїнству віри, дослівно - 
Отцеві, і Синові, і Святому Духові, і спасаючому вчинку Ісуса на хресті.  Благословення себе хресним знаменням є 
внутрішнім підтвердженням нашої віри.  Традиція стверджує, що коли ми, східні католики, перше торкаємося правого 
плеча, то пригадуємо двох розбійників, які були розіп'яті разом з Ісусом.  Розбійник праворуч був “добрим 
розбійником”, який визнав віру в Христа і кому Христос обіцяв: “Істинно кажу тобі: сьогодні будеш зо мною в 
раї”  (Лк.23, 43). Наступного разу, коли будете хреститися, робіть це величаво!  Упевніться, що вкладаєте в це смирення 
перед Богом і сподівану віру в спасіння через Ісуса Христа.  Святий Іван Дамаскин навчав: “Де тільки буде хресне 
знамення, там буде й Він”. 

СПІЛЬНОТА «МАТЕРІ В МОЛИТВІ» 
Ми організовуємо молитовну спільноту «Матері в молитві» при нашому Українському Католицькому 

Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття у Філадельфії. Просимо всіх зацікавлених матерів звернутися до о. 
Романа Пітули, якщо ви бажаєте приєднатися до цієї молитовної спільноти у нашій Архикатедральній парафії. У 
неділю, 19 березня, о 10:30 ранку у нашій кафетерії відбудуться короткі збори спільноти «Матері в молитві». 
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“MOTHERS IN PRAYER” 
We are organizing a praying community “Mothers in Prayer” at the Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Con-

ception in Philadelphia. Please contact Fr. Roman Pitula if you are interested in joining this spiritual praying group at our Cathe-
dral Parish. There will be a short meeting of “Mothers in Prayer” at our Cathedral hall on Sunday, March 19, at 10:30am.  

2017 CHURCH OFFERING ENVELOPES ARE NOW AVAILABLE IN OUR CATHEDRAL 
The 2017 offering envelopes are now available in our Cathedral.  Please pick them up (if you have not done so as yet) to use for next 
2017 year. Parishioners at the age of 18 and older have to have their individual offering envelopes for regularly usage in order to be con-
sidered as active parishioners.  If you do not have envelopes or cannot find your name, please contact Father Roman Pitula. We welcome 
all new Parishioners to our Cathedral Parish and they are kindly requested to register to the Parish. 

КОНВЕРТИ ПОЖЕРТВ НА 2017 РІК БОЖИЙ 
Просимо взяти (якщо ви цього ще не зробили) ваші конверти пожертв на 2017 рік, котрі ви можете знайти при вході до нашої 
Катедри. Просимо ласкаво всіх парафіян вживати приготовані конверти та бути активними і практикуючими парафіянами. 
Якщо ви з якихось причин не можете знайти конверти з вашим іменем, просимо звернутися до о. Романа Пітули. Також 
просимо нових парафіян реєструватися, а ми всі щиро вітаємо вас у нашій Катедральній парафії. 

PLEASE PRAY FOR THE SICK — ПРОСИМО МОЛИТИСЬ ЗА ХВОРИХ 
 Просимо подати імена своїх рідних або знайомих, котрі перебувають у стані хвороби та потребують нашої молитовної допомоги 
щодо швидшого одужання. Також пам’ятаймо у своїх молитвах за тих, хто не може вийти з дому або перебуває у старечому домі чи 
шпиталі. Молімось за здоров’я та одужання (імена надруковані по англійськи нижче): 
Please submit the names of your relatives or friends that do not feel well so that they could be included in bulletin and we could pray for them who 
need to restore their health. Also, remember in your prayers all those who are homebound, in care facilities or impeded by il lness. Pray for the well 
being and health of: Fr. Ruslan Romaniuk, John Chytruk, Maria Jackiw, Peggy Konzerowsky, Anne Krawczuk, Michael Lubianetsky, Julia Maksym-
chuk, Maria Plekan, Jack Righter, Rosalie Senick, Donna Stanczyk, Maria Sawicky, Marika Borowycka, Olha Rybak, Bohdan Makar. 

CONFESSIONS — СПОВІДІ 
 If you would like to receive the grace of forgiveness in the Mystery of Confession, a priest is available to hear confessions every half hour 
before the Divine Liturgy, i.e. at 4:00 p.m. on Saturdays and at 8:30 a.m. and 10:30 a.m. on Sundays.  Avail yourself to God’s gifts of mercy and 
spiritual renewal. If you are admitted to the hospital, or at home and would like a priest to visit you, please call the Cathedral office at 215-922-
2845, or in case of an emergency call at 215-378-3803. 
 Отримати дар Святої Тайни Сповіді можна за півгодини до початку Божественних Літургій: з 4:00 год. вечора щосуботи та з 8:30 
ранку і з 10:30 щонеділі. Скористаймося цими дарами Божого милосердя для свого духовного оновлення. Якщо ви потрапили до шпиталю, 
або вдома і бажаєте, щоби хтось зі священиків відвідав вас, просимо зателефонувати до Катедрального офісу за номером 215-922-2845, 
або у випадку нагальної потреби телефонуйте за номером 215-378-3803. 

BAPTISMS — ХРЕЩЕННЯ 
 The Sacraments of Baptism and Chrismation are administered upon a request by the parents, or an adult who wishes to be baptized. 
Please contact Fr. Roman Pitula to make arrangements at least two weeks in advance. 
 Св. Тайни Хрещення та Миропомазання уділяються на прохання батьків або дорослого, який бажає охреститися. Просимо 
звернутися до о. Романа Пітули принймні за два тижні наперед. 

MARRIAGES — ОДРУЖЕННЯ 
 The Sacrament of Marriage requires a time of spiritual preparation. Couples planning to be married are asked to make an appointment 
with Fr. Roman Pitula to set a date for a wedding and begin preparations (including Pre-Cana) at least six months before the wedding. 
 Тайна Подружжя вимагає певного духовного приготування. Тому подружжя, які планують одружитися, мають зустрітися з о. 
Романом Пітулою, щоб визначити дату та почати приготування принаймні за шість місяців перед шлюбом. 

ASK THE PASTOR 
QUESTION:   “Is there a Purgatory? Where does God talk about it in the Bible?” 
ANSWER: The existence of Purgatory is a defined doctrine of our Catholic religion. All who die in God's grace and 
friendship but who still need purification after death are assured of their eternal salvation but undergo a loving process of 
purification so as to have the holiness required to enter the joy of heaven. The Church gave the name "Purgatory" to this 
final purification of the elect. While the word "Purgatory" does not appear in the Bible, (neither does Trinity or Incarna-
tion), nevertheless, the Church traditionally has found the purgative process implied in Scripture. In the second book of 
Maccabees, about the year 165 B.C., here was a liberation battle won by the Jews. When the Jews went to bury their battle dead, 
they found on the slain soldiers charms and amulets which the law forbade Jews to wear. Judas Maccabeus, the commander of the 
troops, ordered his soldiers to Pray for the dead that they might be released from their sins. The sacred writer who recorded this 
incident, comments: “But if he was looking to the splendid reward that is laid up for those who fall asleep in godliness, it was a 
holy and pious thought. Therefore, he made atonement for the dead that they might be delivered from their sins.” (2 Macc. 12-45) 
In Matt. 12: 31-32. Mk. 3: 29-30 and Lk. 9-10, Jesus speaks of the sin that will not be forgiven either in this age or in the age to 
come, thereby, implicitly indicating that some sins are forgiven in the next life. Also, Peter 4: 6 speaks of a purgative process in the 
after life: “For this is why the Gospel was preached even to the dead, that though condemned in the flesh in human estimation they 
might live in the spirit in the estimation of God.” Theologians say “Lex orandi est lex credenda” (in Latin) which means: “The law 
of praying is the law of believing.” 
 In every Liturgy, the church prays for the dead that they may have eternal rest; All Souls Day, November 2nd, and the 
month of November are dedicated to praying for the souls in Purgatory. At death, most people are not good enough to go to heaven, 
yet not bad enough to go to hell. The church believes that there is a Third World between heaven and hell, a Purgatory where the 
burning love of God purifies saved souls and makes them ready for the holiness of heaven, "for nothing unclean will enter it." (Rev. 
21- 27). (Catechism # 1030-1032). 
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A THOUGHT FOR THE DAY: Love is just a word until someone comes along and gives it meaning. 

A few words of God’s Wisdom…   Кілька слів Божої Мудрості... 
    God, grant me the serenity        Боже! Дай мені душевний спокій 
to accept the things I cannot change,   прийняти те, що не можу змінити; 
courage to change the things I can, and   силу змінити те, що можу змінити і 
wisdom to know the difference.    мудрість відрізнити перше від другого. 

A LETTER WRITTEN TO A MAN ON DEATH ROW BY THE FATHER OF THE MAN 
WHOM THE MAN ON DEATH ROW HAD KILLED: 

 You are probably surprised that I, of all people, am writing a letter to you, but I ask you to read it in its entirety 
and consider its request seriously. As the Father of the man whom you took part in murdering, I have something very im-
portant to say to you. 
 I forgive you. With all my heart, I forgive you. I realize it may be hard for you to believe, but I really do. At your 
trial, when you confessed to your part in the events that cost my Son his life and asked for my forgiveness, I immediately 
granted you that forgiving love from my heart. I can only hope you believe me and will accept my forgiveness. 
But this is not all I have to say to you. I want to make you an offer — I want you to become my adopted child. You see, 
my Son who died was my only child, and I now want to share my life with you and leave my riches to you. This may not 
make sense to you or anyone else, but I believe you are worth the offer. I have arranged matters so that if you will receive 
my offer of forgiveness, not only will you be pardoned for your crime, but you also will be set free from your imprison-
ment, and your sentence of death will be dismissed. At that point, you will become my adopted child and heir to all my 
riches. 
 I realize this is a risky offer for me to make to you — you might be tempted to reject my offer completely — but I 
make it to you without reservation. 
 Also, I realize it may seem foolish to make such an offer to one who cost my Son his life, but I now have a great 
love and an unchangeable forgiveness in my heart for you. 
 Finally, you may be concerned that once you accept my offer you may do something to cause you to be denied 
your rights as an heir to my wealth. Nothing could be further from the truth. If I can forgive you for your part in my Son’s 
death, I can forgive you for anything. I know you never will be perfect, but you do not have to be perfect to receive my 
offer. Besides, I believe that once you have accepted my offer and begin to experience the riches that will come to you 
from me, that your primary (though not always) response will be gratitude and loyalty. 
 Some would call me foolish for my offer to you, but I wish for you to call me your Father. 
 Sincerely, 
 The Father of Jesus 

ПРОЩАТИ ПОТРІБНО НАВЧИТИ 
У парку прогулювалась молода мама з дитиною. Дитя лежало спокійно у візочку. Неподалік під деревом 

сидів на лавці чоловік уже старшого віку і спостерігав за всім, що діється довкола. Мати із дитям, зупинившись 
біля нього, вибачилась і попросила дозволу сісти на лавці. Чоловік щось буркнув незрозуміло. В цю ж мить 
пролунав телефонний дзвінок. Жінка взяла телефон і відповіла. Бесіда була короткою, бо дитина почала плакати, і 
вимкнула мобільник, сказавши: “вибач, я мушу була біля дитини. Тобі пізніше зателефоную”. 

Зворушливо було спостерігати, як вона нахилилась до дитяти і прошепотіла: “Прости мені… все добре. Я 
тут, біля тебе”. Дитина заспокоїлась. 

Жінка сіла знову на лавку і вже в друге звернулась до літнього чоловіка, що дивно дивився на молоду 
маму. Вона несміливо сказала: “Простіть, будь-ласка, що потурбували ваш спокій”. 

Нарешті чоловік вимовив чітко слова: “Я вже спостерігаю за тобою 5 хвилин. І за цей час ти постійно у 
всіх просиш вибачення. Навіть за те, в чому ти невинна. Чому?” Жіночка зніяковіла… Опустила свої щирі 
оченята і єдине, що промовила: “Простіть…” 

“Ось, бачиш, ти знову просиш вибачення” – буркнув він. Далі була тиша. 
Спершись руками на палицю, він схилив свою голову і продовжив із зітханням: “Твоя дитина буде 

щасливою. Адже змалку чує слово “Вибач”. Я його мало чув, а ще менше його говорив. Може, тому моє життя 
було наповнено конфліктами, суперечками, злобою, гнівом… не було миру… 

Ось, тепер я на схилі віку і мені досі важко сказати: “прости”, “пробач”, “я провинився”. Ці слова 
знищують гнів, заздрість, помсту, ненависть - все, що нищить мирні і добрі стосунки.” 

Жінка далі мовчала, немов щось очікувала. Було видно, що з глибоких старечих очей по зморшках стікає 
сльоза. Знову запанувала тиша. В очах молодої мами теж було видно блиск… розчулилась. 

Старушок припіднявся із зусиллям і прошепотів: “ох… та вже… прости мені”. Він помаленьку відходив, а 
вона спокійно дивилась на свою дитину і думала: “Нам важко робити те, що нас не навчили, але ніколи не пізно 
почати те, що прикрашає твою людяність”. 

Попросити прощення – це не є вияв слабкості. Це - вияв любові, яка лікує зранення і береже єдність. 
Інколи запитуємось себе: а хто має просити першим прощення? 
А відповідь проста: той, хто має більше милосердя. 

http://www.kyrios.org.ua/literature/pritchi-ta-istoriyi/26874-proschati-potribno-navchiti.html
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SPIRITUAL REGULATIONS FOR THE GREAT FAST 

Although our Church traditionally prescribed abstention from meat and dairy products in days gone by for the entire 

duration of the Great Fast, the following are the minimal Lenten regulations today: Abstinence from meat and all dairy products 

on the First Day of the Great Fast and on Good Friday. 

Abstinence from meat only on all Fridays of the Great Fast as well as Holy Saturday.  It is also traditional to abstain 

from meat on Wednesdays during the Great Fast. 

Reception of the Holy Mysteries of Reconciliation and Holy Eucharist during the period from the onset of Great Fast to 

the Wednesday before Ascension Thursday. 

The Fasting and Abstinence regulations are not binding on persons 60 or older, the very poor, sick, nursing or pregnant 

women, children below the age of 14, and those who engage in physically very hard labor.  However, all are urged, if able to do 

so, to observe the fasting and abstinence regulations. 

All the faithful are urged to attend the Lenten services such as the Pre-Sanctified Liturgy and the Commemoration of the 

Deceased (Sorokousty). 

Such good deeds as almsgiving, visitation of the sick, Bible reading and praying for vocations to the priesthood and 

religious life are most earnestly recommended to all the Faithful. 

ДУХОВНІ ПРАВИЛА НА ВЕЛИКИЙ ПІСТ 
Хоч наша Церква традиційно приписує утримання від споживання м’яса і молочних страв у всі дні  Великого 

Посту, подаємо мінімальні Великопосні правила на сьогодні: Утримання від вживання м’яса та молочних страв в 

перший день Великого Посту, та в Страсну П’ятницю. 

Утримання від вживання м’яса у всі п’ятниці Великого Посту як і на Страсну Суботу.  Традиційно утримуються 

від вживання м’яса ще й по середах Великого Посту.  

Таїнство сповіді з Пресвятою Євхаристією приймається в період від початку Великого Посту до середи перед 

святом Вознесіння Господнього. 

Піст та правила утримання не зобов’язують людей старше 60-ти років, дуже немічних, жінок-годувальниць і 

вагітних, дітей до 14 років і тих, хто важко працює фізично.  Однак, всіх закликається, якщо це можливо, дотримуватися 

посту і обмежуючих правил. 

Усіх вірних закликається брати участь у Великопосні богослуження, такі як Літургія Напередосвячених Дарів, 

та Сорокоусти. 

Такі добрі діла, як творити милостиню,  відвідання хворих, Біблійні читання та молитися за покликання до 

священства та релігійного життя, щиро рекомендуються заохочуємо всіх вірних до активної участі. 

SERVICES OF SOROKOUSTY  
During the Great Fast, please remember about the services of Sorokousty celebrated during this special time. As you have 
envelopes marked “SOROKOUSTY”, please submit it with the list of the deceased loved ones to be commemorated. Please take 
care of it as soon as possible. Thank you and may Almighty God rest the sous of our beloved deceased in the Kingdom of God. 

Â³ÄÏÐÀÂÈ ÑÎÐÎÊÎÓÑÒÈ 
 В часі Âåëèêого Ïоñòу, íàãàäóємо ïðî â³äïðàâè Ñîðîêîóñòè. Âè ìàºòå êîíâåðòêó “SOROKOUSTY”, ÿêó ïðîсимо 
поâåðíóòè ðàçîì ³ç ñïèñêîì âàøèõ ð³äíèх, ùîáè ¿õ çãàäàòè у молитвах.  
 Дякуємо та молимось, нехай Всемогутній Господь прийме душі наших рідних до Свого Небесного Царства. 

FLOWER DONATION FOR FEAST OF RESURRECTION OF OUR LORD 

In a few weeks we will be celebrating Glorious Feast of the Resurrection of the Savior and King of the world Jesus Christ. Let’s 

prepare a special place — our hearts and our church for this Special Guest to come and bless us. So, in order to prepare and 

decorate our Cathedral for a Great Friday as well as for Paschal Sunday we need a lot of flowers. We ask all our Parishioners to 

make your generous donation towards purchase of flowers for this special Feast Day. Thank you and may Almighty God reward 

you for your generosity. 

ПОЖЕРТВИ НА ВЕЛИКОДНІ КВІТИ 

За кілька тижнів будемо вітати Господа і Спаса нашого Ісуса Христа,у світлий празник Христового Воскресіння. 

Приготуймо особливе місце — наші серця та наш храм до цієї особливої події. Щоб наш Архикатедральний храм гарно 

приготувати та прикрасити на Страсну П’ятницю та Свято Воскресіння, потрібно багато квітів. Тому, просимо всіх 

наших парафіян жертвувати кошти на квіти для нашої Катедри під час цих Великодніх Свят. Наперед щиро вдячні та 

нехай Добрий Господь винагородить вас за вашу щедрість. 

REQUEST FOR DONATION OF PUSSY-WILLOWS FOR PALM SUNDAY 
A great request to our Parishioners to donate a Pussy-willow branches to be blessed on Palm Sunday at our 

Cathedral. If you have Pussy-willows trees in your yard (or some of your neighbors do and you can ask of them) please 
let us know. Thank you very much for cooperation. 

ПРОСИМО ПОЖЕРТВУВАТИ ЛОЗУ (ВЕРБУ) НА КВІТНУ НЕДІЛЮ 
Просимо наших парафіян пожертвувати лозу (вербу), котру будемо посвячувати на Квітну неділю у 

нашому Катедральному храмі. Якщо ви маєте (чи, можливо ваші сусіди мають і ви можете у них попросити) лозу 
і можете пожертвувати, просимо повідомити нас. Будемо вам щиро вдячні.  
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ÐÅÊÎËÅÊÖ²¯ (Ì²Ñ²¯) 

 Ìè íàáëèæàºìîñÿ äî ñâ³òëîãî ïðàçíèêó — Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî. Ïðèãîòóéìîñÿ äóõîâíî ÿêíàéêðàùå äî 
öього ñâÿòа. Äîáðèé ñïîñ³á çðîáèòè öå — â³äáóòè Ñâÿòó Ñïîâ³äü ³ ïðèéíÿòè Ñâÿòå Ïðè÷àñòÿ, а також взяти участь у 
Реколекціїх (місіях). Ці духовні віднови відбудуться у нашому Архикатедральному Храмі Непорочного Зачаття у 
Філадельфії з п’ятниці по неділю: 7, 8, і 9 квітня за таким розкладом: 

п’ятниця, 7 квітня - 6:00-8:00 год. вечора — Св. Сповідь; 
6:30 год. вечора - Літургія Напередосвячених Дарів і І місійна наука (по англійськи); 

субота, 8 квітня -  8:30-10:30 год. ранку — Св. Сповідь; 
9:00 год. ранку — Свята Літургія і ІІ місійна наука (по українськи); 
4:00-6:00 год. вечора — Св. Сповідь; 
4:30 год. вечора — Свята Літургія і ІIІ місійна наука (по англійськи); 

неділя, 9 квітня -  8:30-10:30 год. ранку — Св. Сповідь; 
9:00 год. ранку — Свята Літургія і ІV місійна наука (по українськи); 

   10:30-12:30 год. ранку — Св. Сповідь; 
11:00 год.ранку — Свята Літургія і V місійна наука (по англійськи). 

 Священик-реколектант — о. Рафаїл Стронціцький, монастиря монахів Студійського Уставу у Львові, що 
належить до Святоуспенської Унівської Лаври. Використаймо цю нагоду і зробімо добрий поступ у духовному 
житті. Очистистьмо свою совість і примирімось з Господом, який подасть нам цілющий бальзам і залікує наші 
духовні рани. 

THE RETREAT (HOLY MISSION) 
We approach to the glorious Feast of Resurrection of Jesus Christ. It’s very important to prepare ourselves for the upcoming 
holydays spiritually. A good way to start is to take part at the retreat (mission), to have a confession and receive the Holy 
Communion. There will be a mission at our Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelphia 
Friday through Palm Sunday on April 7-9. 
Schedule of the mission: 

Friday, April 7 -  6:00-8:00 PM — Holy Confession; 
6:30 PM — Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts and I mission sermon (in English); 

Saturday, April 8 -  8:30-10:30 AM — Holy Confession; 
9:00 AM — Divine Liturgy and II mission sermon (in Ukrainian); 
4:00-6:00 PM — Holy Confession; 
4:30 PM — Divine Liturgy and III mission sermon (in English); 

Sunday, April 9 —  8:30-10:30 AM— Holy Confession; 
9:00 PM — Divine Liturgy and IV mission sermon (in Ukrainian); 
10:30-12:30 — Holy Confession; 
11:00 — Divine Liturgy and V mission sermon (in English). 

 Fr. Raphael Strontsitskyy, hieromonk of the Studite Monastery of St. Josef the Spouse in Lviv, which belongs to the 
Dormition Lavra in Univ will gladly offer his missionary work for us. Let us take an active part at this mission and receive 
forgiveness of sins and become reconciled with our Lord Jesus Christ. 

* * * 

EASTER EGG HUNT! 
Annual Easter Egg Hunt for our Cathedral Parish Children from all ages under 10 years old is coming! The date is April 9, 2017, after 
11AM Divine Liturgy. Event will be held outdoors weather permitting, or in the Cathedral Cafeteria. We need your donations of candy 
& good stuff to fill at least 400 eggs. Feel free to drop off your donations to the Rectory during the week or at our Sunday kitchen. Any 
questions call Father Pitula at 215-922-2845, Daria Zaharchuk at 215-235-8630, or Mary Fedorin at 215-677-5892. 
 

Parent’s name ______________________________________________Tel. __________________________ 
 

 Please respond by April 2, 2017 with names and ages of each child so we can plan the day! You may leave the information 
in the weekly collection baskets or in the Cathedral Cafeteria.  
 

Child’s name _____________________________________________ Age_____ 
 

Child’s name _____________________________________________ Age_____ 
 

Child’s name _____________________________________________ Age_____ 
 

Child’s name _____________________________________________ Age_____ 
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