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UKRAINIAN CATHOLIC ARCHEPARCHIAL CATHEDRAL 
OF THE IMMACULATE CONCEPTION 

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ АРХИКАТЕДРАЛЬНИЙ СОБОР 
НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ 

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

WELCOME! / ВІТАЄМО! 
         Come to the Lord’s house. You are invited. Come into this house of companionship and compassion. We, the peo-
ple of the Ukrainian Catholic Archeparchial 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! 
 Ласкаво просимо до Господнього Храму. Ми запрошуємо вас. Прийдіть до Божого дому. Ми, парафіяни 
Українського Kатолицького 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, Cathedral Rector — о. Роман Пітула, Парох Катедри 
 

Rev. Deacon Мichael Waak — о. Диякон Mихайло Вак 

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

Saturday afternoon аt 4:30 pm 
Divine Liturgy for Sunday in English 

 

Sunday morning Liturgies 
9:00 am in English 

10:30 am in Ukrainian 
 

Daily Liturgies: 
please see schedule on next page 

 

 
 

 

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

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

 

Літургії в неділю зранку: 
9:00 год. по-англійськи 

10:30 год. по-українськи 
 

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 

Welcome to our Cathedral — Вітаємо вас у Катедрі 
Come to your (home) house of worship 

The Most Reverend Andriy Rabiy  
Apostolic Administrator of Philadelphia Archeparchy 

Преосвященний Владика Андрій Рабій 
Апостольський Адміністратор Філадельфійської Архиєпархії 
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THE SCHEDULE OF DIVINE SERVICES — РОЗКЛАД БОГОСЛУЖ IНЬ 

 
 
 

 
4:30pm 

Vesperal Divine Liturgy 
+Andrej Oprysk   —  Oprysk Family 
+Андрей Оприск  —  Родина Оприск 

 
Eng. 
Англ 

Субота 
22 вересня 
КАТЕДРА 

 
 

 
 

 

 
 
 

9:00ам 
 

10:30ам 

EIGHTEENTH SUNDAY AFTER PENTECOST 
18-ТА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА 
Tone 1  ІІ Cor. 9:6-11  Gospel: Lк. 5:1-11 

+Jurij Fedorijczuk, 40 d.  —  Fedorijczuk Family 
+Юрій Федорійчук, 40 д. —  Родина Федорійчук 

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

 
 
 

Engl. 
Англ 

 

Ukr. 
Укр. 

НЕДІЛЯ 
 

23 вересня 
 

КАТЕДРА 

 
 8:00am 

+Roman Hodowanec  —  Family 
+Роман Годованець  —  Родина 

 
Пон. 24 вер. 
КАПЛИЦЯ 

 
 8:00am 

For Health & God’s blessings for Andrijko & Roksolanka 
За здоров’я та Боже благослов. Андрійка і Роксоланки 

 
івт.25 вер. 
КАПЛИЦЯ 

 
 8:00am 

+Maria Wikarczuk  —  Maria Wikarczuk 

+Марія Вікарчук  —  Марія Вікарчук 
 

Сер. 26 вер. 
КАПЛИЦЯ 

 
 8:00am 

There is no Divine Liturgy 

Святої Літургії не буде 
 

етв. 27 вер. 
КАПЛИЦЯ 

 
 8:00am 

For Health & God’s bless. for Ihor, Anna, Maria, Wolodymyr, Ruslan, Julia

    —   Julia Derkach 
За зд. та Боже благосл. Ігоря, Анни, Марії, Володимира, Руслана, Юлії 
    —   Юлія Деркач 

 
ятн.28вер. 
КАПЛИЦЯ 

 
 
 

 

4:30pm 

Vesperal Divine Liturgy 
+Olga Rybak   —  Richman Family 
+Ольга Рибак   —  Родина Річман 

 
Engl. 
Англ 

Субота  
29 вересня 
КАТЕДРА 

 
 

 
 

 

 
 
 

9:00ам 
 

10:30ам 

NINETEENTH SUNDAY AFTER PENTECOST 
19-ТА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА 

Tone 2  ІІ Cor. 11:31-12:9  Gospel: Lк. 6:31-36 
+Ronald Maxymiuk, Jr.   —  Ronald Maxymiuk, Sr. 
+Рональд Максимюк, мол. —  Рональд Максимюк, ст. 

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

 
 
 

Engl. 
Англ 

 

Ukr. 
Укр. 

НЕДІЛЯ 
 

30 вересня 
 

КАТЕДРА 

Sanctuary Candle Offerings 

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

You can order a weekly Sanctuary candle to burn in our Cathedral. There may be different inten-
tions: in memory, for health & God’s blessings, for Thanksgiving, etc. 

Ви можете замовити свічку, котра буде горіти у Катедрі. Замовити свічку можна у різних 
наміреннях: в пам’ять когось з померлих, за здоров’я і Боже благословення, за подяку чи ін. 

The customary donation for a Sanctuary 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: 

HOLY CONFESION  
 Please use a Sacrament of Reconciliation available in our Cathedral at Saturday’s (4:30pm) and at both Sunday’s (9:00am 
and 10:30am) Divine Liturgies. We are thankful to our visiting priests (Fr. Gregory Maslak and Fr. John Fields) for gladly offering 
their time to hear Confession and thus help us to reconcile with our Lord Jesus Christ! 

СВЯТА СПОВІДЬ 
Ласкаво просимо скористати з нагоди відбути Святу Сповідь у нашому Архикатедральному храмі під час Святих Літургій у 
суботу (4:30 веч.) та у неділю (о 9:00 та 10:30 год. ранку). Ми щиро вдячні священикам (о. Григорій Маслак і о. Іван Філдс), 
котрі радо жертвують свій час для Св. Сповідей, і, разом з тим, допомагають нам примиритися з нашим Господом! 
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OFFERINGS FOR THE WEEKEND OF SEPTEMBER 15-16, 2018 
Offerings for the weekend of SEPTEMBER 15-16, 2018 will be published in the next bulletins. Thank you very 

much for your understanding. 
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 FOR YOUR HELP!  
“CATECHETICAL SUNDAY”  

 Last Sunday our students and teachers received special blessings as they embarked on a new step in 
their journey of faith. Please keep them in your prayers, encourage the students and their parents in their stud-
ies, and ask God's enlightenment upon them and those who accepted the responsibility to teach them the Way 
of our Lord. 

«КАТЕХИТИЧНА НЕДІЛЯ» 
 Минулої неділі наші діти та катехити отримали особливе благословення для продовження 
їхньої подорожі дорогами християнського вчення. Щиро просимо всіх підтримувати їх своїми 
молитвами, щоб Господь просвічував їх світлом Христової науки та допомагав у осягненні нашої 
спільної мети — неба, у Господі нашому Ісусі Христі. 

СПІЛЬНОТА «МАТЕРІ В МОЛИТВІ»  
 Наше наступне молитовне зібрання спільноти «Матері в молитві» відбудеться у четвер 4 
жовтня (перший четвер місяця), о 7:00 год. вечора у нашому Українському Католицькому 
Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття у Філадельфії. Запрошуємо всіх матерів, а також 
всіх бажаючих, приєднатися до молитви. 

“MOTHERS IN PRAYER” 
 Our next praying gathering of “Mother’s in Prayer” will be held on Thursday October 4 th (first Thursday of the month), at 
7:00 pm at our Ukrainian Catholic Archeparchial Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelphia. We invite all our mothers 
and we welcome all who wish to join us at this special prayer. 

86th Annual Pilgrimage to the Mother of God Sisters of the Order of Saint Basil the Great 
This year’s 86th Annual Pilgrimage honoring the Mother of God will be held on Sunday, September 30, 2018 on the grounds of the 
Motherhouse of the Sisters of Saint Basil the Great in Fox Chase Manor, PA. The theme of this year’s Pilgrimage is “A Call to Per-
sonal Prayer.” The day begins with the opportunity for confession starting at 9:00 am. A Divine Liturgy will be celebrated at 11:00 
am by our Ukrainian hierarchy and clergy. The homilist for the Divine Liturgy and Moleben will be His Grace, Bishop Benedict Ale-
ksiychuk, Eparchial Bishop of the Ukrainian Catholic Eparchy of St. Nicholas in Chicago. Lunch will be available afterwards, featur-
ing traditional Ukrainian food. The day will conclude with a prayer service (Moleben) at 4:00 pm at the Grotto. Special programs on 
prayer for children and adults! For further information, please call 215.379.3998 x17 or visit the Sisters’ website at www.stbasils.com 
or on Facebook at www.facebook.com/pages/Sisters-of-the-Order-of-St-Basil-the-Great-Jenkintown-PA/280623061977867?fref=ts. 

THE ANNUAL CHRISTMAS BAZAAR  
This year’s Christmas Bazaar will be held on Sunday, November 18, 2018. Thanks to all who attended a meeting to start pre-
paring for our Bazaar. Next planning meeting in preparation for this special parish event will be this Sunday, September 30th 
after the 10:30am Divine Liturgy. Meanwhile, we ask that you mark your calendars and plan to attend next meetings and this 
event. Thank you! 

ЩОРІЧНИЙ РІЗДВЯНИЙ БАЗАР 
Цього року наш Різдвяний Базар відбудеться в неділю 18-го листопада. Щиро дякуємо всім, хто прибув на засідання 
щодо приготування нашого Базару. Наступні сходини для планування цієї особливої події відбудуться цієї неділі, 30 
вересня. Тим часом, просимо занотувати у своїх календарях цю подію та просимо вашої допомоги. Дякуємо! 

WEDDING ANNIVERSARY CELEBRATION  
 This year, on Sunday, October 21st, 2018 at 10:30AM in our Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception, 
Philadelphia, Pa. Bishop Andriy Rabiy will be joining with our married faithful in celebrating the Divine Liturgy honoring Mar-
ried Life. 
 We invite all of our married faithful wishing to celebrate their wedding anniversary in this very special way to come 
and join in the celebration! It will be a celebration of their love and commitment to each other in the holy state of Matrimony and a 
witness to the world of their life-long commitment to the Holy Mystery of Crowning, the Sacred Sacrament of Matrimony.  
During the Divine Liturgy, they will renew their wedding vows, as they gather with other jubilarians from throughout the Archep-
archy to celebrate their love, faith, and commitment to each other in the presence of Almighty God and family and friends. After 
the Divine Liturgy, a dinner with the Bishop Andriy will be an opportunity for all to break bread together.  
Responses are requested by Friday, October 12, 2018. 

СВЯТКУВАННЯ РІЧНИЦЬ ШЛЮБУ 
      У неділю, 21 жовтня 2018 р. о 10:30 год. ранку в Українській Католицькій Катедрі Непорочного Зачаття у Філадельфії, 
Пенс., Владика Андрій Рабій відправить Службу Божу на вшанування подружнього життя для одружених пар. 
 Ми запрошуємо всіx наших одружених вірних, які побажають відсвяткувати річницю свого шлюбу в такий 
урочистий спосіб, приєднатися до нас на цьому богослуженні. Це буде святкуванням їхньої любові та посвяти один 
одному у союзі подружжя, і свідченням перед світом дожиттєвої відданості через коронування в святому таїнстві шлюбу. 
Під час богослужень вони відновлять свої подружні обіти і разом з іншими ювілярами з архиєпархії відсвяткують свою 
любов, віру й відданість перед лицем Всевишнього Бога, родин та друзів.  Обід з Владикою Андрієм після Літургії стане 
нагодою розділити спільну трапезу. Просимо зголоситися до 12 жовтня 2018 р. 
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CATHEDRAL ROOF REPAIR 
For the last several years there are a few roof leaks in our Cathedral. After contacting a roof repair company it was agreed 

that there is a need for roof repair by patching and sealing of the Cathedral dome and around stain glass windows. All of this requires 
a lot of works and leads to expenses. Total cost for this work is $65,000.00. We ask our Parishioners and all the people of good will 
to support this project and contribute to the specially established fund, which will serve to cover the costs for this repair. Please make 
your generous donations to the Ukrainian Catholic Cathedral. So far we have received these donations: $1500.00 - Donna & Joseph 
Dobrowolskyj; $1000.00 - Michael Casmer, Maria Wikarczuk; $500.00 - anonymous, John Schpylchak; anonymous, Michael & Eva 
Sosnowyj, Roxolana Horbowyj, James & Barbara Magura, Walter & Mary Fedorin, Marc Zaharchuk, Nicholas & Maria Denkowycz; 
$400.00 - anonymous; $300.00 - Theodosia & Christina Hewko, Barbara Bershak; $250.00 - Kеnneth Hitchins, Rita Malinowski; 
$200.00 - Arkadij & Julieta Fedkiw, Wasyl Makar, Douglas Nefferdorf, anonymous, Walter & Anna Chajka, John & Paula Finley (in 
memory of Bishop Walter Paska); $170.00 - Stephanie Pogas (Temple University student); $100.00 - Alexander & Alyson Fedkiw, 
Olga Simeonides, Teresa Siwak, Patrycia & Lydia Myr, Anna Siwak, Anna Smolij, John & Donna Sharak, Irene Harlow, Roma Ko-
hut; $80.00 - Zdorow Family; $50.00 - anonymous. Total as of this weekend is: $11,900.00. Only $53,100.00 left. May our Lord 
Jesus Christ reward you hundredfold for your generosity and bless you and your Families. THANK YOU! 

PRESERVE AND PROMOTE OUR OWN TRADITIONS 
WHEN YOU ENTER CHURCH, it is customary to first go to the Tetrapod Table up front, in the middle of church — there we are 
to make the sign of the cross, bow, and kiss the icon and cross displayed there. We then bow and make the sign of the cross again, 
and then go to light candles or take our place for Liturgy. In our Ukrainian Greek Catholic Churches, we make the Sign of the Cross 
(holding together the right thumb, index and middle fingers) starting with our forehead, then to our mid-chest, then to our right 
shoulder first, then the left shoulder. Also in our churches, we do not genuflect (brief bending of the right knee towards the altar) - 
instead, we make the sign of the cross the Eastern way, and then bow towards the altar. And remember that church is a holy place so 
try to keep quiet (not to talk or laugh loudly) in the Church before, during, or after the church services. Let’s preserve and promote 
our own and beautiful traditions.  

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 PRAY FOR THE SICK 
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, Deacon Michael Waak, Maria Jackiw, Peggy Konzerowsky, 
Michael Lubianetsky, Maria Plekan, Jack Righter, Rosalie Senick, Maria Sawicky, Marika Borowycka, Bohdan Makar, Dana & Vi-
talij Karlo Dzindziura, Paul Gerber, Jr, Daria Zaharchuk. 

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 10:15 a.m. on Sundays. Most of the times we have visiting priests during the 
Divine Liturgies. 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 (908) 217-7202. 
 Отримати дар Святої Тайни Сповіді можна до початку Божественних Літургій: з 4:00 год. вечора щосуботи та з 8:30 ранку і з 10:15 
щонеділі. Також дуже часто є кілька священиків, котрі є присутні у сповідальниці під час Святих Літургій. 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 (908) 217-7202. 

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 принaймні 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        (questions-answers) 
QUESTION:  What is the Church?  
ANSWER: Put simply, the Church is a community of faith founded by Christ which celebrates and makes known 
her Lord through his teachings and sacraments. This Church is composed of the clergy and the laity.   
QUESTION:  Does the Bible say anything about Christ founding a Church?  
ANSWER: Our Lord chose twelve apostles and commanded that they teach and insure that believers observe all 
that he had given them. Christ, himself, admits to his own authority, “All authority in heaven and on earth has been given 
to me” (Matthew 28:18) and extends it to his apostles, “Peace be with you. As the Father has sent me, even so I send you.” (John 
20:21). Christ appointed a visible headship or ultimate leadership among his apostles in Peter: “And I tell you, you are Peter, and on 
this rock I will build my church” (Matthew 16:18). This “rock” signifies that Peter should be the foundation stone and chief shepherd 
of the Church. Christ told him “Feed my sheep...Tend my lambs...Feed my sheep” (John 21:15-17). In other words, he was to lead the 
apostles and teach the People of God. He was to minister to them and insure the efficacy of the sacraments, particularly the Eucharist. 
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BLACK OR WHITE 
 When I was in elementary school, I got into a major argument with a boy in my class. I have forgotten what the argument was 
about, but I have never forgotten the lesson I learned that day. 
 I was convinced that “I” was right and “he” was wrong – and he was just as convinced that “I” was wrong and “he” was right. 
The teacher decided to teach us a very important lesson. 
 She brought us up to the front of the class and placed him on one side of her desk and me on the other. In the middle of her 
desk was a large, round object. I could clearly see that it was black. She asked the boy what color the object was. “White,” he an-
swered. 
 I couldn’t believe he said the object was white, when it was obviously black! Another argument started between my class-
mate and me, this time about the color of the object. 
 The teacher told me to go stand where the boy was standing and told him to come stand where I had been. We changed plac-
es, and now she asked me what the color of the object was. I had to answer, “White.” 
          It was an object with two differently colored sides, and from his viewpoint it was white. Only from my side it was black. 
           Sometimes we need to look at the problem from the other person’s view in order to truly understand his/her perspective. 

* * * 
10 ЦІКАВИХ ФАКТІВ ПРО ПАТРІАРШИЙ СОБОР УГКЦ В КИЄВІ  (продовження.) 

Спеціяльно з нагоди відзначення 1030-ої річниці Хрещення Руси-України та 
5-ої річниці освячення Патріаршого Собору Воскресіння Христового, Вашій 

увазі подаємо 10 цікавих фактів, як зібрали про Патріарший Собор. 
6. Оздоблення Собору – сакральне мистецтво третього тисячоліття - 
Оздоблення внутрішнього простору храму – білий колір стін, підлоги, вівтарних 
споруд (престолу, жертовника, архиєрейського трону) символічно відтворює 
неземне світло найважливішої євангельської події, якій він присвячений, – світло 
Воскресіння Христового. Купол собору – символ Неба на землі – унікальна 
архітектурна конструкція, побудована без опорних споруд, за найсучаснішими 
технологіями, створює враження, що його підтримує невидима небесна сила. 
Мозаїчні образи, ікони, вітражі, іконостас храму втілюють найсучасніші течії 
українського сакрального мистецтва. Патріарший собор – це святе звернення до сучасника, людини третього тисячоліття. 
7. Реліквії Патріаршого собору - При освячені Патріаршого собору у його престол були вкладені мощі св. апостолів Петра і 
Павла та Андрія Первозваного, а також св. Климентія Папи Римського та св. Мартина, які загинули на українських землях, 
св. священномученика Йосафата Кунцевича, блаженних священномучеників ХХ століття Миколая Чарнецького та Йосафата 
Коциловського. Мощі блаженних священномучеників помістили також у чотири кути собору. Іншими реліквіями 
новозбудованого собору стали вервички, митра, сутана, чаша і служебник, що їх у червні 2001 року використовував Папа 
Римський Іван Павло ІІ під час Літургії на київському спорткомплексі «Чайка». Ці реліквії храму передав владика Василь 
(Медвіт), який прагнув виконати заповіт Івана Павла ІІ. Ось як він згадував ту подію: «Після Літургії Святіший Отець 
покликав мене і сказав: «Я чув, що ви є відповідальним за будову Собору в Києві. Прийміть цю чашу, щоб, коли освятите 
храм, могли використовувати її для відправ Божественних Літургій». Сьогодні в Соборі є також реліквії 12 Апостолів 
Христових, Частичка Животорящого Хреста, мощі Блаженного Василія Величковського та інших Святих. 
8. Відкриття та освячення Собору - Освячення наріжного каменя Собору відбулося 27 жовтня 2002 року, а вже через два 
роки, 10 жовтня 2004 року, встановлено та освячено п’ять його хрестів. На цю урочистість в Україну з’їхалися всі єпископи 
УГКЦ із чотирьох континентів світу. Патріарший Собор був відкритий 27 березня 2011 року церемонією інтронізації 
Верховного Архиєпископа Святослава (Шевчука), Глави УГКЦ. Освячення цілого Собору відбулося в дні святкування 1025-
річчя Хрещення України-Руси. 18 серпня 2013 року на прощу з нагоди цієї урочистості до Києва прибуло понад 20 000 
прочан та близько 700 священнослужителів. 
9. Собор як символ прагнення до Патріархату - Гідно переживши страхітливі роки переслідувань, нищення і підпілля, 
УГКЦ дала світові нових святих мучеників, зберегла вірність Христові і віру батьків, зуміла крізь перешкоди повернутися на 
Київські землі, звідки була витіснена Російським імперським урядом наприкінці ХVІІІ ст., і тим підтвердила, що готова до 
відповідальності і обов’язків, які несе за собою статус Патріархату. І назва Патріаршого Собору відображає це прагнення і 
цю готовність. 
10. Собор як паломницький центр УГКЦ - Як місце надзвичайно важливих подій в історії українського християнства та 
Української Греко-Католицької Церкви, Патріарший Собор щороку притягує до себе тисячі паломників. Заснована щорічна 
Всецерковна проща до Патріаршого собору, яка об’єднує прочан, що прагнуть відвідати та поклонитися святині на Київських 
горах. 

* * * 
HUMOR: Little Johnny asked his grandpa how old he was. Grandpa answered, "39 and holding." Johnny thought 
for a moment, and then said, "And how old would you be if you let go?" 
СМІЄМОСЬ РАЗОМ... — НІЧОМУ НЕ НАВЧИЛИ 

Маленький хлопчик вперше пішов до школи. 
Ну, і чому ж тебе, синку, навчили? 
Нічому, – зітхнув першокласник. – Звеліли завтра знову прийти. 

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. 

https://www.kyrios.org.ua/literature/articles/37550-10-tsikavykh-faktiv-pro-patriarshyi-sobor-uhkts-v-kyievi.html

