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

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 Our 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 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 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 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-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 

The Most Reverend Borys Gudziak 
Metropolitan-Archbishop of Philadelphia for Ukrainian Catholics 

Високопреосвященний Владика Борис Ґудзяк  
Митрополит-Архиєпископ Філадельфії для Українців-Католиків 
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THE SCHEDULE OF DIVINE SERVICES — РОЗКЛАД БОГОСЛУЖ IНЬ 

 
 

 

 
4:30pm 

Vesperal Divine Liturgy 

+Bronislaw J. Sadowska —  Anna Semkiw 
+Броніслав Садовска  —  Анна Семків 

 
Eng 
Англ 

Субота 
6 квітня 

КАТЕДРА 

 
 

 
 

 

 
 
 

9:00ам 
 

10:30ам 

FIFTH SUNDAY OF THE GREAT FAST 
St. Mary of Egypt — Св. Марії Єгипетської 

П’ЯТА НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 
Tone 5  Heb. 9:11-20  Gospel: Mk. 10:32-45 

For Health & God’s blessings for all our parishioners 
За здоров’я та Боже благословення для парафіян 
For Health & God’s bless. for Andrijko & Roksolanka — Family 
За здор. та Боже благосл. Андрійка і Роксоланки  — Родина 

 
 
 
 

Engl 
Англ 
Ukr 
Укр 

НЕДІЛЯ 
 

7 квітня 
 

КАТЕДРА 

  There is no Divine Liturgy —  Святої Літургії не буде  Пон. 8 квіт. 

  There is no Divine Liturgy —  Святої Літургії не буде  івт.9 квіт. 

 
 

6:30pm 
Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts 
Літургія Напередосвячених Дарів 

 
Сер. 10 квіт. 
КАТЕДРА 

  There is no Divine Liturgy —  Святої Літургії не буде  етв.11 квіт. 

 
 

6:30pm 
Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts 
Літургія Напередосвячених Дарів 

 
ят.12 квіт. 
КАТЕДРА 

 
 

 

9:00am 
 
 

4:30pm 

Divine Liturgy   —  Sorokousty 
Свята Літургія   —  Сорокоусти 

Vesperal Divine Liturgy 

+Selena Siomko —   Alexander Siomko. Blessing of Pussy Willows 
+Селіна Сьомко — Александер Сьомко.    Посвячення лози 

 
 

Engl 
Англ 

Субота 
13 квітня 
КАТЕДРА 

 
 

 
 

 

 
 
 

9:00ам 
 

10:30ам 

PALM-FLOWERY SUNDAY - Blessing of Palms/Pussy Willows 
КВІТНА НЕДІЛЯ - Посвячення лози 

Tone 5  Heb. 9:11-20  Gospel: Mk. 10:32-45 

Health & God’s bless. for all our parishioners.     Blessing of Pussy Willows 
За здоров’я та Боже благосл.  для парафіян.               Посвячення лози 
+Maria Chlibkewycz, 40 d. — Family. Blessing of Pussy Willows 
+Марія Хлібкевич, 40 д. — Родина.            Посвячення лози 

 
 
 

Engl 
Англ 
Ukr 
Укр 

НЕДІЛЯ 
 

14 квітня 
 

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 intentions: 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: 

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 the Cathedral. We need our Parishioners 
to be in the Cathedral at that time as Plashchanycia guards. There will be, in the vestibule, 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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OFFERINGS FOR THE WEEKEND OF MARCH 29-30, 2019 
Basket: $1893.00; Feast: $85.00; Candles: $206.00; Kitchen: $600.00; Bingo: $1200.00; Other: $40.00 

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 FOR YOUR HELP!  
СВЯЧЕНЕ В НАШІЙ КАТЕДРАЛЬНІЙ ПАРАФІЇ  

 У неділю, 12 травня, о 12:00 год пообіді, у нашій Катедральній Парафії відбудеться Великодній обід — Свячене, 
котре цього року поєднається зі святом Дня Матері. Прийдімо, щоб разом вшанувати Господа і Бога нашого Ісуса Христа 
Воскреслого, Його Пресвяту Матір Богородицю Марію, а також привітати наших Матерів у цей день. Щиро запрошуємо 
всіх парафіян та гостей на свято. 

EASTER DINNER IN OUR CATHEDRAL PARISH 

On Sunday, May 12, at 12:00pm, there will be an Easter Dinner — Sviachene, in our Cathedral Parish Hall. Let us get together to 
honor our Risen Lord Jesus Christ, His Blessed Mother Mary, as well as to greet our Мothers on that day. Please join us at the feast. 

CATHECHISM CLASSES / КАТЕХИТИЧНІ КЛАСИ 
 Our Cathedral Parish catechism classes are being held each Sunday at the Cathedral Rectory. Classes will be 
held 11:45am till 12:30 pm. It is important for parents to have their children attend. Please bring and trust your precious 
children to us so they can learn about our God and grow as good and faithful Christians. Contact our Cathedral Pastor 
or Missionary sisters for more information and to sign up for classes. 
 У нашій Катедральній парафії проводяться катехитичні класи для наших парафіяльних дітей, котрі 
відбуваються кожної неділі вранці з 11:45 год. ранку до 12:30 по обіді. Дуже важливо, щоб батьки приводили 
дітей для навчання. Довірте нам своїх дорогоцінних дітей, щоб вони могли навчатися про Господа нашого Бога 
та виростали добрими і ревними християнами. 

HOLY CONFESION / СВЯТА СПОВІДЬ 
 Please use the 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 for gladly offering their time to hear Confess ion 
and thus help us to reconcile with our Lord Jesus Christ! 
 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, котрі радо жертвують 
свій час для Св. Сповідей, і, разом з тим, допомагають нам примиритися з нашим Господом! 
INSTRUCTION FOR RECEIVING HOLY COMMUNIONВКАЗІВКА ЩОДО ПРИЙМАННЯ СВЯТОГО ПРИЧАСТЯ 

 Please come forward, tilt your head back slightly, open your mouth wide, (do not stick out your tongue and do not say, 
“Amen”). After priest gives you the Holy Eucharist, close your mouth, consume the Holy Eucharist, and return to your place. 
 Підійдіть, стійте рівно, трохи відхиливши голову назад, відкрийте уста широко (не висувайте язик і не кажіть 
«Амінь»). Після того, як священик дав вам Св. Причастя, закрийте уста, спожийте Пресвяту Євхаристію і поверніться до 
свого місця. 

CATHEDRAL PARISH REGISTRATION CARD  
When you received a new 2019 donation envelope box there you can find a “Registration Card”. Please fill in all the required 
information (same as last year, new or updated) and return it in Sunday collection basket or send it to the office. The Parishion-
ers directory list with the correct contact information has to be updated and we need your cooperation in this matter. 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.  

CATHEDRAL ROOF REPAIR (updated) 
For the last several years there were a few roof leaks in our Cathedral. Total cost for this work is $65,000.00 (roof repair 

by patching and sealing of the Cathedral dome and around stain glass windows). 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: $2500.00 - Kowal Fam-
ily; $2000.00 - Donna & Joseph Dobrowolskyj; $1000.00 - Michael Casmer, Maria Wikarczuk, Sonja Wysoczanski; $500.00 - anon-
ymous, 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; $275.00 - John & Paula Finley (in memory of Bishop Walter Paska); $250.00 - Kеnneth Hitchins, Rita Malinowski, Alex-
ander & Alyson Fedkiw, Oleg & Alla Boychenko, Ronald Maxymiuk, Sr.; $200.00 - Arkadij & Julieta Fedkiw, Wasyl Makar, Doug-
las Nefferdorf, anonymous, Walter & Anna Chajka, Maria Jackiw; $170.00 - Stephanie Pogas (Temple University student); $150.00 - 
Michael Woznyj; $130.00 - Zdorow Family; $100.00 - Olga Simeonides, Teresa Siwak, Patrycia & Lydia Myr, Anna Siwak, Anna 
Smolij, John & Donna Sharak, Irene Harlow, Roma Kohut; $50.00 - anonymous, Anna Krawchuk, Anton Tyszko, WJM, Oksana 
Tatunchak & Jossip Oursta; $40.00 - Anelia Sharuga. Total as of this weekend is: $17,315.00. Only $47,685.00 left. May our Lord 
Jesus Christ reward you hundredfold for your generosity and bless you and your Families. THANK YOU! 
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SERVICES OF SOROKOUSTY / ВІДПРАВИ СОРОКОУСТИ 
 During Great Fast, please remember about the services of Sorokousty celebrated at our Cathedral Parish. As you have an 
envelope 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 souls of our beloved deceased in the Kingdom of God. 
 Нàãàäóємо ïðî â³äïðàâè Ñîðîêîóñòè ï³ä ÷àñ Великого Посту. 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. 

СПІЛЬНОТА «МАТЕРІ В МОЛИТВІ» / “MOTHERS IN PRAYER” 
 Наше наступне молитовне зібрання спільноти «Матері в молитві» відбудеться у четвер 2 травня (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. 
 Our next praying gathering of “Mother’s in Prayer” will be held on Thursday May 2nd (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. 

FLOWER DONATION FOR FEAST OF RESURRECTION OF OUR LORD / ПОЖЕРТВИ НА ВЕЛИКОДНІ КВІТИ 
 In a few weeks we will celebrate 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. 
 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. 

ПРОСИМО МОЛИТИСЬ ЗА ХВОРИХ / PLEASE PRAY FOR THE SICK 
 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 the 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: Deacon Michael Waak, Maria Jackiw, Peggy Konzerowsky, Michael 
Lubianetsky, Maria Plekan, Jack Righter, Maria Sawicky, Marika Borowycka, Bohdan Makar, Dana & Vitalij 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:  Now we tell people it’s good to go to Communion weekly, but in the Bible it says, ‘Go into your closet 
and pray’. Isn’t it better if people don’t show off how much they love God?  
ANSWER:  “But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret; and 
your Father who sees in secret will reward you.” (Matthew 6.6). Yes, it’s best if you don’t show off how much you love 
God. But receiving Holy Communion is not showing off, and neither is staying in the pew. Holy Communion is the way 
we worship God and have communion with Him. Receiving Holy Communion is our Christian duty and obligation and 
there’s nothing ‘show off’ about it. In other words, Jesus calls us to come and receive His Body and Blood in Holy Communion at 
every Liturgy. He says, “Take, eat, this is my body.” And “Drink of this, all of you, for the remission of your sins.” And when the 
priest brings out the Holy Communion, he announces – standing in for Jesus – “With faith, and in the fear of God, draw near!” 
We’re not showing off when we are obedient to Him and His call to us. 
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A BEAUTIFUL TRUE LOVE STORY 
 

 One day, a young guy and a young girl fell in love. But the guy came from a poor family. The girl’s parents were-
n’t too happy. So the young man decided not only to court the girl but to court her parents as well. In time, the parents saw 
that he was a good man and was worthy of their daughter’s hand. But there was another problem: The man was a soldier. 
Soon, war broke out and he was being sent overseas for a year. The week before he left, the man knelt on his knee and 
asked his lady love, “Will you marry me?” She wiped a tear, said yes, and they were engaged. They agreed that when he 
got back in one year, they would get married. But tragedy struck. A few days after he left, the girl had a major vehicular 
accident. It was a head-on collision. When she woke up in the hospital, she saw her father and mother crying. Immediate-
ly, she knew there was something wrong.  
 She later found out that she suffered brain injury. The part of her brain that controlled her face muscles was dam-
aged. Her once lovely face was now disfigured. She cried as she saw herself in the mirror. “Yesterday, I was beautiful. 
Today, I’m a monster.” Her body was also covered with so many ugly wounds. Right there and then, she decided to re-
lease her fiancé from their promise. She knew he wouldn’t want her anymore. She would forget about him and never see 
him again.  
 For one year, the soldier wrote many letters — but she wouldn’t answer. He phoned her many times, but she 
wouldn’t return her calls.  
 But after one year, the mother walked into her room and announced, “He’s back from the war.” The girl shouted, 
 “No! Please don’t tell him about me. Don’t tell him I’m here!” 
 The mother said, “He’s getting married,” and handed her a wedding invitation. 
 The girl’s heart sank. She knew she still loved him — but she had to forget him now. With great sadness, she 
opened the wedding invitation. And then she saw her name on it! Confused, she asked, “What is this?” 
 That was when the young man entered her room with a bouquet of flowers. He knelt beside her and asked, “Will 
you marry me?” 
 The girl covered her face with her hands and said, “I’m ugly!” 
           The man said, “Without your permission, your mother sent me your photos. When I saw your photos, I realized that 
nothing has changed. You’re still the person I fell in love. You’re still as beautiful as ever. BECAUSE I LOVE YOU!” 

* * * 
ТАКТИКА КАЧКИ 

 

Троє старанних і допитливих юнаків урешті успішно завершили навчання, здобувши високі наукові 
ступені. На прощання постановили, що об’їдуть увесь світ, а через рік зустрінуться, і кожен привезе найціннішу 
річ, яку тільки зможе віднайти. 

Перший із них точно знав, що шукати. Він подався за найбільшим і найгарнішим коштовним каменем у 
світі. Не зупинили його ні моря, ні пустелі, підкорив найвищі гірські вершини й таки здобув те, про що мріяв, - 
найпрекраснішу коштовність, яка лиш могла бути під сонцем. Приїхав додому, очікуючи на своїх друзів. 

Невдовзі прибув із мандрів і другий юнак, тримаючи за руку найгарнішу дівчину. 
- Запевняю тебе, що немає нічого ціннішого за кохання двох людей, - сказав товаришеві. 
Вирішили зачекати третього. Третій вирушив на пошуки Бога. Багато років пройшло, перш ніж той 

повернувся. Побував у різних містах світу, розпитував у найвідоміших людей, відмовившись від усього, з 
головою поринув у книги, але Бога не знайшов. Одного дня, виснажений самотньою довгою мандрівкою, він упав 
у траву на березі озера. Аж раптом його увагу привернула дика качка, що занепокоєно шукала своїх каченят. 
Каченят було багато, усі напрочуд рухливі. Увесь день, аж до заходу сонця, качка розшукувала їх, невтомно 
плаваючи в густих очеретах, аж поки останнє пискляве маля не повернулось під її крило. Чоловік усміхнувся і 
почав збиратися на батьківщину. Коли друзі зустріли його, перший одразу ж показав свій дорогоцінний камінь, 
другий - дівчину, яка на той час вже стала його дружиною. Тоді нетерпляче запитали товариша: 

- Чи знайшов ти щось цінне? Мабуть, це щось надзвичайне, адже ти так довго шукав. З твоєї усмішки 
бачимо, що ти теж повернувся не з порожніми руками. 

- Я шукав Бога, - відповів третій товариш. 
- I знайшов Його? - запитали здивовано друзі. 
- Я зрозумів, що це Він шукав мене. 
Ти не мусиш щось робити надзвичайне;дозволь лише знайти себе. Бог тебе шукає. 

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. 
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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. 
Everyone should receive 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 Presanctified Liturgy, Stations of the 
Cross, Akafist of the Passion 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.  This year, families are especially 
urged to pray together in the mornings and evenings. 

Духовні правила на Великий Піст 
Хоч наша Церква традиційно приписує утримання від споживання м’яса і молочних страв у всі дні 

Великого Посту, подаємо осучаснені мінімальні Великопосні вимоги: 
Утримання від споживання м’яса та молочних страв у перший день Великого Посту, та в Страсну 

п’ятницю. 
Утримання від споживання м’яса у всі п’ятниці Великого посту, як і в Страсну суботу. Традиційно 

утримуються від вживання м’яса ще й у середи Великого Посту. 
До таїнства сповіді з Пресвятою Євхаристією приступається в період від початку Великого Посту до 

середи перед святом Вознесіння Господнього, яке припадає на четвер. 
До посту та утримання не зобов’язуються люди старшi 60-ти років, дуже немічні, хворі, жінки-

годувальниці й вагітні, діти до 14 років і ті, хто важко працює фізично. Однак, по можливості, дотримуватися 
посту і обмежуючих правил спонукаємо всіх. 

Усіх вірних закликається брати участь у Великопосних богослуженнях, таких як Літургія 
Напередосвячених Дарів, Хресна дорога, Акафіст до Страстей та Сорокоусти – поминання померлих. 

До таких добрих діл, як творення милостині, відвідання хворих, Біблійні читання та молитви за 
покликання до священства та богопосвяченого життя, щиро заохочуємо всіх вірних. Цього року особливо 
закликаємо сім'ї до спільної молитви вранці та ввечері. 

* * * 

Улюблені у Христі Брати і Сестри! 

Дорогі Парафіяни! 
Щиросердечно запрошуємо Вас і вашу родину на СВЯЧЕНЕ--щорічний Великодній обід, котрий 

відбудеться у неділю 12-го травня, 2019 р. Божого у нашій Катедральній залі після Служби Божої. Зауважте, що 

у неділю 12 травня буде тільки ОДНА СВЯТА ЛІТУРГІЯ 10:30 год. ранку. 
Зберімось разом на спільний обід, щоб за одним столом у сімейному парафіяльному колі відсвяткувати 

це “Свято над святами” і “Торжество всіх торжеств” – Воскресіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. 

Воскресіння Христове – джерело нашої віри, що єднає нас в дусі взаємної християнської любові. Прийдіть та 

приведіть своїх рідних, друзів та знайомих, щоб разом відсвяткувати величне Свято Христового Воскресіння!  

Вступ: $20.00 від дорослих, $10.00 від учнів та студентів, для дітей 4 роки і менші -- безкоштовно. 

Просимо заповнити форму зголошення та повернути якнайшвидше, зазначивши кількість дорослих і дітей, котрі 

прибудуть на свято. Це допоможе нам краще приготуватись до свята та приготувати потрібну кількість страв для 

всіх присутніх. Також можна буде придбати квитки при вході. 

Також поштою ви отримаєте святкові лотерейні квитки, котрі просимо продати або купити вам самим на 

підтримку нашої Катедральної парафії. (Виграші: 1-ий приз -- $200; 2-ий -- $125 і 3-ий -- $75). Повідомте нас, 

якщо вам потрібно більше лотерейних квитків. Просимо прислати нам квитки назад у конверті разом з $20. Під 

час обіду відбудеться вибір виграшних лотерейних квитків. Тож, успіху вам у виграші! 

Якщо, з якихось причин, не зможете прийти на Свячене, то просимо Вас, з вашої ласки скласти вашу 

пожертву на підтримку нашої Катедри. Заздалегідь Вам щиро вдячні. 

Хай Воскреслий Господь наш Бог щедро благословить Вас і ваших рідних Своїми ласками і щедротами! 
Священик Христовий та ваш вірний приятель o. Роман Пітула 

Beloved Brothers and Sisters in Christ! 

Dear Parishioners! 
You are cordially invited to our Annual Paschal Dinner, SVIACHENE, which will be held on Sunday, May 12, 
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2019 in the Cathedral Hall following the Divine Liturgy. Only ONE DIVINE LITURGY will be celebrated that day 

– at 10:30 a.m. 
Let us all get together for this Paschal Dinner, during which we, Parishioners, as one Parish Family, may 

celebrate the “Feast of Feasts” and “Triumph of Triumphs” – Resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. 

Resurrection of our Lord is a Feast that unites us all and makes us one in spirit and Christian love. Come and bring your 

relatives and friends and join us to celebrate the Glorious Feast of our Lord’s Resurrection!  

The cost per adult is $20.00 and $10.00 per student (children 4 years old & under are free). Please fill out the 

form (you will receive this form by mail) and return it as soon as possible, indicating the amount of adults and children 

attending. This will help us very much in better preparation for the celebration as well as how much food to be prepared. 

Keep in mind that you may buy tickets at the door. 

A special Sviachene Raffle will be held also. The winning numbers will be drawn at the dinner (raffle tickets 

are to be received by mail too). (The 1
st
 prize is $200, the 2

nd
 prize is $125, and the 3

rd
 prize is $75.) Please let us know 

if you need more raffle tickets. Also an envelope is enclosed for returning the raffle stubs with the $20 payment. Good 

luck to you all! 
If you are unable to attend, we welcome any contribution you can make to support our Cathedral Parish. We 

thank you in advance for your generosity! 

May our Risen Lord Jesus Christ bless you and your Families with His bountiful mercies and graces! 

Christ’s Priest and your faithful friend Fr. Roman Pitula 

PASCHAL DINNER – SVIACHENE 
Ukrainian Catholic Archeparchial Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelphia, PA 

 

May 12, 2019 
Divine Liturgy – 10:30 am 

Dinner -- 12:00am 
 

ВЕЛИКОДНІЙ ОБІД — СВЯЧЕНЕ 
Український Католицький Архикатедральний Собор 

Непорочного Зачаття у Філаделфії 
 

12 травня 2019 року Божого 
Свята Літургія -- 10:30 год. ранку 

Обід – 12:00 год. ранку 
NAME/²Ì’ß ____________________________ Phone / Тел. ____________________ 

 

TOTAL NUMBER IN PARTY/Ê³ËÜÊ³ÑÒÜ ВСІХ ÎÑ³Á, ÙÎ ÏÐÈÉÄÓÒÜ: 
ADULTS/ÄÎÐÎÑË³ ($20.00) ________________ 
STUDENTS/УЧНІ ($10.00) __________________ 
CHILDREN UNDER 4 (FREE)/Ä³ÒÈ ÄÎ 4 Ð. (БЕЗКОШТОВНО) _________ 

Please cut out and return this form by Sunday, May 5. 
Ïðîñèìî âèð³çàòè ³ ïîâåðíóòè öþ ôîðìó äî íåä³ë³, 5 травня. 

* * * 

EASTER EGG HUNT! 
 Annual Easter Egg Hunt for Parish Children from all ages under 10 years old is coming! The date is April 

14, 2019, after 10:30AM Liturgy. Event will be held outdoors weather permitting, or in the Cathedral Hall.  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 Mary Fedorin at 215-677-5892. 

 Please respond by April 7, 2019 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. 
Parent’s name _______________________________ Tel.: _______________ 
 

Child’s name ______________________________________ Age _____ 
 

Child’s name ______________________________________ Age _____ 
 

Child’s name ______________________________________ Age _____ 
 

Child’s name ______________________________________ Age _____ 
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