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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 6:00 p.m.  
Divine Liturgy for Sunday in English 

 

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

(Paschal Sunday 10:00 am only) 
 

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 6:00 год.  
Літургія за неділю по-англійськи 

 

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

(на Великдень тільки о 10:00 год.) 
 

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 

+Selena R. Siomko — Alex Siomko. Confession. Mission. 
+Селена Р. Сьомко — Алекс Сьомко. Сповідь. Місії. 

УБОТА 
8 квітня 

КАТЕДРА 

 
Eng. 
Англ. 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

9:00am 

 
11:00ам 

FLOWERY (PALM) SUNDAY—Lord’s Entrance into Jerusalem 
КВІТНА НЕДІЛЯ — В’ЇЗД ГОСПОДНІЙ В ЄРУСАЛИМ 

Festal Tone  Phil. 4:4-9  Gospel: Jn. 12:1-18 
 

 

+Luba Mokryj  — Donna Michaels. Confession. Mission. 
+Люба Мокри  — Дона Майклс.  Сповідь. Місії. 
 

For Health & God’s blessings for all our parishioners.Confession.Mission 
За здоров’я та Боже благословення для парафіян. Сповідь. Місії. 

Неділя 
 

9 квітня 
 

КАТЕДРА 

 
 

 
Ukr. 
Укр./ 

 

Eng. 
Англ. 

 
 

 
6:30pm 

Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts 
Літургія Напередосвячених Дарів 

Ст.Понеділок 
10 квітня 
КАТЕДРА 

 

 
 

 
6:30pm 

Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts 
Літургія Напередосвячених Дарів 

Ст. івторок 
11 квітня 
КАТЕДРА 

 

 
 

 
6:30pm 

Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts. Healing Service with Holy Anointing  
Літургія Напередосвячених Дарів. Св. Тайна Єлеопомазання.  

Ст. Середа 
12 квітня 
КАТЕДРА 

 

 
 

 
6:30pm 

Matins with Readings of the 12 Gospels  
Утрення з читанням 12 Євангелій. «Страсті». 

Ст. етвер 
13 квітня 
КАТЕДРА 

 

 
 

 

3:00pm 
 
 

7:00pm 

Vespers with Procession and Exposition of the Holy Shroud 
Вечірня з процесією і виставленням Плащаниці 
 
Jerusalem Matins in front of the Tomb of Our Lord Jesus Christ 
Єрусалимська Утрення перед Гробом Господнім 

Страсна 
ятниця 
14 квітня 
КАТЕДРА 

 

 
 

 
 

 

 
1:00pm 

 
 
 

3:00pm 
 
 
 

5:00pm 
 
 
 
 
 

6:00pm 

Blessing of the Paschal Baskets  
(Cathedral grounds weather permitting, otherwise in Cathedral Hall) 
Посвячення Пасхальних страв  
(на подвір’ї біля Катедри; якщо дощ, тоді у Катедральній залі) 
 

Blessing of the Paschal Baskets  
(Cathedral grounds weather permitting, otherwise in Cathedral Hall) 
Посвячення Пасхальних страв  
(на подвір’ї біля Катедри; якщо дощ, тоді у Катедральній залі) 
 

Blessing of the Paschal Baskets  
(Cathedral grounds weather permitting, otherwise in Cathedral Hall) 
Посвячення Пасхальних страв  
(на подвір’ї біля Катедри; якщо дощ, тоді у Катедральній залі) 
 
1:00-5:00 -- Confession in Cathedral / Сповідь у Катедрі 
 
Prayers at the Tomb (Nadhrobne). Paschal Divine Liturgy 
Надгробне. Пасхальна Свята Літургія  

Страсна 
Субота 

 
15 квітня 

 
КАТЕДРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eng. 
Англ. 

 
 

 
 

 

 
 

8:30ам 
 
 

10:00ам 

RESURRECTION OF OUR LORD JESUS CHRIST 
ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА 

Festal Tone  Acts 1:1-8  Gospel: Jn. 1:1-17 
 

Procession and Resurrection Matins 
Процесія і Воскресна Утреня 
 

Hierarchical Paschal Divine Liturgy followed by the Blessing of Paschal 
Baskets (Cathedral grounds weather permitting, otherwise in Cathedral) 
Архиєрейська Воскресна Свята Літургія. Посвячення Пасхальних 
страв (на подвір’ї біля Катедри; якщо дощ, тоді у Катедрі) 

ВЕЛИКДЕНЬ 
 

16 квітня 
 

КАТЕДРА 

 
 

 
 
 

Ukr. 
Укр./ 
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OFFERINGS THE WEEKEND OF APRIL 1-2, 2017 
Total: $6826.00; Basket: $2907.00; Candles: $234.00; Kitchen: $835.00; Bingo: $1300.00; Other:$1550.00 

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! 
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.  

METROPOLITAN STEFAN’S MEDITATION FOR PALM SUNDAY 
 Deafness and blindness are great personal tragedies, but deafness and blindness of the soul is more tragic. On Palm Sun-
day, Jerusalem was blind and deaf. Its people did not recognize the true mission of Jesus. Many in the crowds wanted a revolu-
tionary and conqueror who would fulfill their expectations and help them realize their nationalistic hopes. Their souls were un-
moved. In a few days, the crowds of people will change its heart and will call out for the crucifixion of Jesus. The disciples will 
flee and hide.  Peter will deny Jesus three times. Imagine the loneliness felt by Jesus. 
 In each of our lives, there are Palm Sunday moments. Our Lord visits every soul. There are moments when we feel 
close to God. We feel Him touching our lives. We can hear Him. Regretfully, there are times when we are blind and deaf to 
God’s visits. We are insensitive to His approaches. These are missed opportunities, personal tragedies. We find ourselves hiding 
within ourselves and within our day-to-day concerns, hesitant to risk ourselves to respond to Jesus Christ’s presence and His 
inviting love. 
 On Palm Sunday, we receive blessed pussy willows as a symbol of our commitment to Christ. Remember that the first 
commitment was made by Jesus for you and for me with His complete love and sacrifice on the cross. Let your commitment be 
expressed through all your words and actions in life, crying out, “Hosanna! Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!” 
Allow your love for Jesus Christ richly expresses itself in your faithful worship with your parish family in His Church. May your 
enthusiastic faith help others to shed their blindness and deafness to the visits of our Lord and Savior Jesus Christ in their daily 
life. Live the peace of Jesus Christ personally and share it with others who desperately need to hear of Christ’s promise of un-
ending joy and peace with Him for all who believe and follow His ways! Choose to live as an Easter person!  

РОЗДУМИ МИТРОПОЛИТА СТЕФАНА НА ВЕРБНУ НЕДІЛЮ 
Глухота й сліпота є страшними людськими трагедіями, але глухота і сліпота духовна є ще більшою трагедією. На 
Вербну неділю Єрусалим був сліпий і глухий. Його люди не розпізнали справжньої місії Ісуса. Більшість у натовпі 
очікували революціонера і завойовника, який здійснить їхні сподівання і поможе реалізувати націоналістичні надії. Їхні 
душі були  незворушні. Через кілька днів натовп людей змінить свої наміри і буде вимагати розіп'яття Ісуса. Учні 
розбіжаться й сховаються. Петро тричі відречеться від Ісуса.  Уявіть собі, яка самотність оволоділа Ісусом. 
У кожного в житті виникають моменти Вербної неділі. Наш Господь навідується до кожної душі. Є моменти, коли ми 
відчуваємо близькість з Богом. Ми відчуваємо як Він торкається нашого життя. Ми можемо чути Його. На жаль є також 
моменти, коли ми сліпі й глухі на Божі відвідини. Ми нечутливі до Його наближення. Це втрачені можливості, особисті 
трагедії. Ми стаємо замкненими, перейнятими щоденними турботами, не рішаємося заризикувати собою і відповісти на 
присутність Ісуса Христа і Його запрошуючу любов.  
На Квітну неділю ми отримуємо благословенні вербові гілки, як символ нашої відданості Христові. Пам'ятайте, що 
перший крок був зроблений Ісусом назустріч вам і мені Його досконалою любов'ю й жертвою на хресті. Нехай ваша 
відданість виражається в ваших словах і діях в житті, якими ви проголошуєте: «Осанна! Благословен, хто йде в ім'я 
Господнє!»  Дозвольте вашій любові до Ісуса Христа щедро проявлятися в вашому відданому поклонінню в вашій  
парафіяльній родині в Його Церкві. Нехай ваша жива віра поможе іншим прозріти і почути, коли Господь і Спаситель 
Ісус Христос навідається до них у щоденному житті. Самі живіть миром Ісуса Христа і діліться ним з іншими, які 
потребують чути обіцянку Христа про безконечну радість та мир в Ньому для всіх, хто вірить і йде Його дорогою! 
Оберіть життя великодньої людини! 

Memorial Candle Offerings 

Sanctuary Candle 
Private intention for Michael Jr., John, Andrew by Michael Sr. & Eva Sosnowyj 

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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CHILDREN’S DIVINE LITURGY / ДИТЯЧА СВЯТА ЛІТУРГІЯ 
 Our next Children’s Divine Liturgy will be on Sunday, May 7th, 2017, at 9:00am 
(in Ukrainian) and 11:00am (in English). “Let the children come to me, and do not pre-
vent them; for the kingdom of heaven belongs to such as these”, says Jesus in St. Mat-
thew’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, 7 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. 

“MOTHERS IN PRAYER” / СПІЛЬНОТА «МАТЕРІ В МОЛИТВІ» 
We are organizing a praying community “Mothers in Prayer” at the Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate 

Conception in Philadelphia. Please contact Fr. Roman Pitula if you are interested in joining this spiritual praying group at our 
Cathedral Parish.  

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.  

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 illness. Pray for 
the well being and health of: Fr. Ruslan Romaniuk, John Chytruk, Maria Jackiw, Peggy Konzerowsky, Michael Lubianetsky, Julia Maksymchuk, 
Maria Plekan, Jack Righter, Rosalie Senick, 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 mer-
cy 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 appoint-
ment 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. 

CONDOLENCES 
We, as Cathedral Parish Family, would like to express our sincere condolences to Zdorow Family on the occasion of falling 
asleep of Stephen Zdorow March 24, 2017. His funeral was held at the Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate 
Conception in Philadelphia on April 3, 2017. May the Lord God help and bless grieving Family at this difficult time and 
may He accept the departed servant of God Stephen into the Heavenly Kingdom. Everlasting Memory! Vichnaya Pam’yat’! 

СПІВЧУТТЯ 
 Íàøà Катедральна ïàðàô³ÿëüíà ðîäèíà ñêëàäàº ùèð³ ñï³â÷óòòÿ родині Здоров ç ïðèâîäó відходу до вічності 
Стівена Здоров 24 березня 2017 року Божого. Його похорон відбувся 3 квітня 2017 року Божого у 
Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття у Філадельфії. Íåõàé Äîáðèé Ãîñïîäü çàë³êîâóº ðàíè ñìóòêó â³ä 
âòðàòè äîðîãî¿ îñîáè, à ïîê³éíого Стівена óïîêî¿òü â îñåëÿõ ïðàâåäíèõ.   Â³÷íàя ïàì’ÿòü! 
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ASK THE PASTOR 
QUESTION: Do we have Last Rites? 
ANSWER: In our Eastern (Ukrainian) Tradition, we do not have ― Last Rites. We have ANOINT-
ING OF THE SICK, which, when administered, gives the sick person all the benefits of Sacramental 
Grace, which according to God’s will, provides for their physical and spiritual healing, or prepares 
them to complete the journey of their earthly life, whichever turns out to be God's will. When you call 
the priest for someone or for yourself, please don’t ask for ― Last Rites. That is a custom of the Roman Catho-
lic Church, not of ours. When the priest comes to visit the sick, we do not view him as the Grim Reaper, pro-
claiming the advent of death. We see him instead as the one who brings hope and Christ’s healing power to the 
sick person. No matter the outcome, the transforming grace of Christ has been given and received, and God will 
be with that person, whether here or in the hereafter. ANOINTING OF THE SICK — IT’S ALL ABOUT 
HEALING OF THE BODY AND THE SOUL! 

 

* * * 
A THOUGHT FOR THE DAY: Enthusiasm is excitement with inspiration, motivation, and a pinch of creativity. 

* * * 

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. 

TONGUES 
 The king made a banquet and ordered his clever slave to serve the best food that money could buy. The 
main food at the meal was tongue... all kinds of tongue cooked in all kinds of ways. All the side dishes and even 
dessert were also tongue... When the king objected, the slave said: “My Lord, what excels the tongue? It is the 
channel of wisdom and learning. By it we make speeches and carry out business. By it great personas are made 
known. With our tongue we speak even to God… King, there is nothing equal to the tongue.” The king all the 
guests were astounded to hear all this wit and wisdom come from the slave. 
 The next day the king threw another banquet. The same guests came back. This time the king ordered 
the slave to serve the worst kind of meat he could find. Again, he served tongue - and only tongue. When the 
king began to scold the slave over this, he answered: “My Lord, can there be anything worse than the tongue? 
Treasons, deaths, violence, injustices, fraud, murder, wars - all are debated and decided by the tongue. The 
tongue ruins empires and countries, peoples and families. What is worse than the tongue?” 
 Would have the slave served our tongue? 

БОГ ТЕБЕ ЧЕКАЄ! ДЕ? 
Жінка захоплена прийшла з храму і оповіла, що була зворушена словами проповідника, який відкрив їй 
досі не знане. Священик роз’яснив, що Ісус прийшов на землю, щоб нас наблизити до Бога, щоб кожен 
відчув присутність Бога повсюди і особливо у своєму серці. Тобто Бога можемо зустріти не тільки в 
храмі, чи в іншому святому місці, а ще й у своєму серці. Адже ми можемо стати храмом Духа Святого. 
Кажучи правду, блискучі очі і красномовні слова справили враження на сім’ю, але щось ніхто до кінця 
так і не зрозумів головної думки. Жінка це запримітила і махнула байдуже рукою: хіба їм поясниш, до 
церкви ж так часто не ходять … 
 Всі стали до столу на молитву, як це за звичаєм робили на недільний обід. 
Пролунали перші слова молитви. Жінка підвела свої молитовні очі вгору і тут же відчула, як маленька 
дитина посмикала її за руку. Мама із незадоволенням, бо перервалась молитва, опустила свої очі і 
глянула на дитя, немов “що там сталось?” 
 Дівчинка усміхнулась і показала пальчиком на серце. 
 Пролунали останні слова і дитячий голос нарешті вирвався на волю: “Маа, а чому, коли ти 
звернулась до Бога, то шукала Його на небі? Ти ж сама казала, що Він чекає на Тебе у твоєму серці.” 
 Інколи говоримо цінні скарби іншим, при цьому забуваючи про себе самих. 
 Насправді перед тим, як Бог тебе посилає до інших, спочатку Він говорить до тебе. 
 Ти чуєш?– До Тебе! 
P.S. Ой вибачте,.. говорить до мене… так так ... до мене … 

http://www.kyrios.org.ua/literature/pritchi-ta-istoriyi/27290-boh-tebe-chekaie-de.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 Великопосних богослужіннях, таких 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. 

* * * 

FLOWER DONATION FOR FEAST OF RESURRECTION OF OUR LORD 

In a week 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 тиждень 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. 

СТІЙКА БІЛЯ ПЛАЩАНИЦІ 
Ми плануємо, щоб наша Катедра була відчиненою у Страсні П’ятницю і Суботу (під час і між Богослужіннями), 

щоб люди могли прийти і помолитись біля Плащаниці, котра буде виставлена у нашій Катедрі. Тому, ми 

потребуємо наших парафіян пожертвувати свій час на «Стійку біля Плащаниці». Список для запису на стійку 

знаходиться у притворі нашої Катедри. Просимо пожертвувати годину Вашого часу для Годпода і Бога і Спаса 

нашого Ісуса Христа. Дякуємо! 

PLASCHANYTSIA GUARDS 

We would like to keep our Cathedral open on Great Friday and Holy Saturday (during and between the services), so that 

people could come any time to venerate and pray as the Holy Shroud is placed in Cathedral, and we need our Parishioners 

to be in Cathedral at that time as Plashchanycia guards. There, in the vestibule, is a sign-up sheet where you can sign in 

your name(s) and help in this matter. Please dedicate one hour of your life to Our Lord. Thank you! 

* * * 
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SYMBOLIC MEANING OF THE TRADITIONAL PASCHAL (EASTER) BASKET 

Among the Slavs the custom of bringing an Easter Basket to Church on Easter 

Sunday is an age old tradition. It stems from the desire of the Christian community to ask 

God's blessing on the foods that will break the Great Fast (Lent) and from which they have 

abstained from during this period. The religious significance attached to the foods eaten is 

symbolic of Christ Himself, our true PASCHA. Foods traditionally blessed for Easter, the 

feast of the Lord's Resurrection from death to life, are the foods which God prescribed for 

the ancient Passover meal: lamb, bread, wine, and bitter herbs. Children's baskets of candy 

and eggs may be included in the blessing service.  

EGGS - Brightly decorated eggs are a symbol of the New Life that is ours in 

Christ. Eggs are a sign of hope and resurrection. Jesus comes forth from the tomb as the 

chick breaks the shell at birth. Because of the special meaning, it is fitting that the eggs to be blessed be decorated 

with symbols of Easter, Alleluia, and so forth. 

PASCHA - The Easter Bread - A sweet, yeast bread rich in eggs, butter, etc. Symbolic of Christ Himself who 

is our True Bread. Usually a round loaf baked with a golden crust decorated with a symbol indicative of Christ. 

Sometimes a cross (+) of dough is placed on top encircled by a plait giving it a crowned effect or Greek abbreviations 

for the name of Christ. The letters XB indicate the Slavonic for Christ is Risen. 

SAUSAGE - A spicy, garlicky sausage of pork products, 

indicative of God's favor and generosity. Sausage is an ethnic addition 

to enhance the celebration; its links remind us of the chains of death 

which were broken when Jesus arose. 

BACON - A piece of uncooked bacon cured with spices. 

Symbolic of the overabundance of God's mercy to us. 

HAM - Ham celebrates the freedom of the New Law which 

came into effect through Jesus' resurrection, in distinction to the Old 

Law which forbade certain meats. The flesh meat is popular with the 

Slavs as the main dish because of its richness and symbolic of the great 

joy and abundance of Easter. Some may prefer lamb or veal. This is 

usually well smoked (or roasted or cooked) ahead of time as well as other meats, so that the festivity of the day will 

not be burdened with preparation and all may enjoy the feast. 

CHEESE – (or HRUTKA) A custard-type of egg cheese shaped into a ball having a rather bland but sweet 

taste indicative of the moderation that Christians should have in all things. Also, creamed cheese is placed in a small 

dish and both are decorated with symbols made out of cloves or pepper balls. 

HORSERADISH - Represents the bitter herbs prescribed in the original Passover meal as a reminder of the 

bitterness and harshness of life in Egypt. It reminds us of the bitterness and suffering of Christ which culminated in 

the Resurrection. 

SALT - Reminds us to flavor our dealings with others by the example of Christ. 

BUTTER (LAMB) - This favorite dairy product is shaped into a figure of a Lamb. The lamb is the ancient 

Passover food by whose blood the Israelites were saved. Jesus is our Paschal (Passover) Lamb by whose blood we are 

saved. It also reminds us of the goodness of Christ that we should have toward all things. 

Everything for the Easter meal may be blessed. The custom is to reserve the eating of the blessed food until after 

the Resurrection services. These articles are placed in a wicker basket and a ribbon or bow is tied to the handle. 

A decorated CANDLE is placed in the basket and is lit at the time of the blessing.  

A LINEN COVER (RUSHNYK), usually embroidered with a picture of the Risen Christ or symbol with the 

words "Christ is Risen," is placed over the food when it is brought to the Church. 

ST. THOMAS SUNDAY — GRAVES BLESSINGS AT THE CEMETERY. 

 The blessing of graves at St. Mary's Cemetery, Fox Chase, will take place on Sunday, April 23 (Thomas 

Sunday). The clergy and faithful will gather at 1:00 p.m. at the main Cross for Panakhyda followed by individual 

grave blessings upon request. 

ТОМИНА НЕДІЛЯ -- БЛАГОСЛОВЕННЯ ГРОБІВ НА ЦВИНТАРІ СВ. МАРІЇ 

 Благословення гробів на цвинтарі св. Марії в Фокс Чейс відбудеться у неділю 23-го квітня (Томина 

Неділя) о 1:00 год. пополудні. Священики та вірні зберуться коло Хреста в 1:00 год. для загальної панахиди, 

а опісля буде благословення поодиноких гробів. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9yYDZvo3TAhVGQCYKHeF_DE0QjRwIBw&url=http://www.ukrainianclassickitchen.ca/index.php?topic%3D4890.0&psig=AFQjCNEGWuZ6trSHz6Wc2XMHBn46GowOWg&ust=1491486313665670
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“RESURRECTION: MUSIC FROM THE UKRAINIAN SACRED CHORAL TRADITION” 

All are cordially invited to a sacred music concert, “Resurrection: Music from the Ukrainian Sacred Choral Tradition” 

to be held on Friday, April 21, 7:00 PM at the Cathedral of the Immaculate Conception, 830 N. Franklin Street, 

Philadelphia, PA 19123. 

This concert will feature over 50 professional and amateur singers from Canada, Ukraine and the United States and 

will led by one of the leading choral directors in North America, Michael Zaugg of Pro Coro Canada. This 

extraordinary performance is part of a concert series that will showcase the CD recording of a Resurrectional Divine 

Liturgy composed by Fr. John Sembrat OSBM and other timeless music specific to our Paschal services including 

music from renowned Ukrainian composers such as Bortniansky, Vedel, and Hurko. 

The combined male chorus will feature singers from the following ensembles: 

 Pro Coro Canada 

 Boyan Ensemble of Kyiv 

 Chorus of the Armed Forces of Ukraine 

 National Philharmonic of Ukraine 

 Homin Municipal Choir of Lviv 

 Vydubychi Church Choir of Kyiv 

 Ukrainian Bandurist Chorus of North America 

 Axios Men's Ensemble of Edmonton 

 Ukrainian Male Chorus of Edmonton 

More information about the recording, concert series and tickets, including video and audio highlights, can be found 

on the website www.resurrectionalliturgy.com 

Tickets can be purchased locally at the Ukrainian Educational & Cultural Center, 700 N. Cedar Road, Jenkintown, 

PA 19046 (215-663-1166). 

"ВОСКРЕСІННЯ: МУЗИКА З УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ ХОРОВОЇ ТРАДИЦІЇ" 

Запрошуємо всіх до участи в небуденному концерті духовної музики, "Воскресіння: Музика з Української 

Духовної Хорової Традиції ," що відбудеться в П'ятницю, 21-го квітня 2017 р., о год. 7:00 вечора, в катедрі 

Непорочного Зачаття ПДМ, 830 N. Franklin Street, Philadelphia, PA 19123. 

Концерт виконають понад 50 професійних і аматорських співаків з Канади, України та США, під проводом 

одного з найвидатніших хорових диригентів Північної Америки, Майкла Зауґа, мистецького керівника 

камерного хору „Про Коро” в Канаді. Цей надзвичайний виступ є частиною серії концертів, де будуть 

представлені твори з запису Воскресної Божественної Літургії композитора о. Джона Сембрата ЧСВВ та 

Великодні твори інших відомих українських композиторів, таких як Бортнянський, Ведель і Гурко. До 

збірного чоловічого хору входять найкращі співаки з наступних ансамблів: 

• „Про Коро” (Канада) 

• Ансамбль „Боян” (Київ) 

• Хор Збройних Сил України 

• Національна Філармонія України 

• Муніципальний Хор „Гомін” (Львів) 

• Церковний Хор „Видубичі” (Київ) 

• Українська Капелa Бандуристів ім. Т.Г. Шевченка (США) 

• Чоловічий Ансамбль „AКСІОС” (Едмонтон) 

• Український Чоловічий Хор (Едмонтон) 

Для отримання додаткової інформації про записи, серії концертів і квитки вступу, а також оглянути відео та 

звукові фрагменти з основних моментів, просимо відвідати вебсторінку www.resurrectionalliturgy.com 

Квитки можна придбати в передпродажі в Українському Освітньо Культурному Центрі при 700 N. Cedar 

Road, Jenkintown, PA 19046 (215-663-1166). 

 

 

http://www.resurrectionalliturgy.com/
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