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

UKRAINIAN CATHOLIC METROPOLITAN CATHEDRAL 
OF THE IMMACULATE CONCEPTION 

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ АРХИКАТЕДРАЛЬНИЙ СОБОР 
НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ 

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

Very Reverend Fr. Roman Pitula, Cathedral Rector 
Всечесніший о. Роман Пітула, Настоятель Катедри 

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 the next page 

 

Р О З К Л А Д  Б О Г О С Л У Ж І Н Ь  
В  С О Б О 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 
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 
Archbishop-Metropolitan of Philadelphia for Ukrainian Catholics 

Високопреосвященний Владика Борис Ґудзяк  
Архиєпископ-Митрополит Філадельфійський для Українців-Католиків 

The Most Reverend Andriy Rabiy, Auxiliary Bishop of Philadelphia 
Преосвященний Владика Андрій Рабій, Єпископ-помічник Філадельфійський 

WELCOME! / ВІТАЄМО! 
Come to the Lord’s house. You are invited. Come into this house of companionship and compassion. We, the people 
of the Ukrainian Catholic Archeparchial and Metropolitan 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 Mag-
nificent Cathedral opens wide its doors in the name of Our Lord Jesus Christ. To all who are worshipping with us to-
day - WELCOME! 
 Ласкаво просимо до Господнього Храму. Ми запрошуємо вас. Прийдіть до Божого дому. Ми, 
парафіяни Українського Kатолицького Архикатедрального і Митрополичого Собору Непорочного Зачаття у 
Філадельфії, є католицькою громадою, котра поклоняється Богові, поширює Добру Новину Христового 
Євангелія та служить тим, хто в потребі. Двері цього чудового Собору є широко відчинені в ім’я Господа 
Нашого Ісуса Христа. Отож, всі, хто є присутній та молиться з нами сьогодні — ВІТАЄМО! 
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Sanctuary Candle Offerings 

Sanctuary Light: In loving memory of Anna & Michael Melnyk by Michael & Claire Melnyk 
Candle before St. Nicholas on the Iconostas: In memory of +Bohdan Z. Myr 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, яка 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: 

THE SCHEDULE OF DIVINE SERVICES — РОЗКЛАД БОГОСЛУЖ IНЬ 

 
 
 

 
4:30pm 

Vesperal Divine Liturgy 
+Petro Kociuk   —  Maria Kociuk 
+Петро Коцюк   —  Марія Коцюк 

 

Engl 
Англ 

Субота 
12 грудня 

КАТЕДРА 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

9:00ам 
 

10:30ам 

SUNDAY OF THE FOREFATHERS 
FEAST DAY OF THE IMMACULATE CONCEPTION 

НЕДІЛЯ ПРАОТЦІВ 
ПРАЗНИК НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ БОЖОЇ МАТЕРІ 
Tone 3 Col 1:12-18 & Heb 9:1-17 Gospel: Lk. 14:16-24 & 1:26-38 

 

+Daria Zaharchuk, 40 d.  —  Marc Zaharchuk 
+Дарія Захарчук, 40 д.  —  Марк Захарчук 
Hierarchical Divine Liturgy on the occasion of the Archeparchial Cathedral Im-
maculate Conception Feast Day — PRAZNYK 
Архиєрейска Божественна Літургія з нагоди ПРАЗНИКУ 
Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Божої Матері 

 
 
 
 
 

Engl 
Англ 
Ukr 
Укр 

НЕДІЛЯ 
 

13 грудня 
 

КАТЕДРА 

 
 8:00ам 

For Health & God’s blessings for Tetyana Pitula on the occasion of her Birthday 
За здоров’я та Боже благословення Тетяни Пітули з нагоди дня уродин 

 
Пон. 14 груд. 
КАПЛИЦЯ 

 
 8:00ам 

+Maria Teron   —  Eugene & Danuta Sawicky 
+Марія Тирон   —  Євген і Данута Савицькі 

 
Вівт. 15груд. 
КАПЛИЦЯ 

 
 8:00ам 

Divine Liturgy 
Божественна Літургія 

 
Сер. 16 груд. 
КАПЛИЦЯ 

 
 8:00ам 

+Boleslaw Otulak  —  Maria Leskiw 
+Болеслав Отуляк  —  Марія Леськів 

 
Четв. 17груд. 
КАТЕДРА 

 
 8:00ам 

+Emiliya Hlod   —  Russell Semen 
+Емілія Глод   —  Расселл Семен 

 
П’ятн.18груд 
КАПЛИЦЯ 

 
 
 

 
 

4:30pm 
 

5:30pm 

Vesperal Divine Liturgy 
+Jaroslaw Makar   —  Eugene & Danuta Sawicky 
+Ярослав Макар  —  Євген і Данута Савицькі 
Vespers — Вечірня 

Engl 
Англ 

Субота 
19 грудня 

КАТЕДРА 

 
 

 
 

 

 
 
 

9:00ам 
 

10:30ам 

SUNDAY BEFORE CHRISTMAS — OF THE FATHERS 
НЕДІЛЯ ПЕРЕД РІЗДВОМ — ОТЦІВ 

Tone 4  Heb 11:9-10, 17-23, 32-40 Gospel: Mt. 1:1-25 
 

+Jaroslaw Zaliwciw, 40 d. —  Anna Czajka 
+Ярослав Залівців, 40 д.  —  Анна Чайка 
For Health & God’s blessings for all our parishioners 
За здоров’я та Боже благословення парафіян 

 
 

Engl 
Англ 
Ukr 
Укр 

НЕДІЛЯ 
 

20 грудня 
 

КАТЕДРА 

CATHEDRAL OPEN FOR VISITORS: Our Ukrainian Catholic Archeparchial and Metropolitan Cathedral of the Immaculate Con-
ception in Philadelphia is open for visitors Tuesday through Friday, 9:00am to 12:00pm and 1:00pm-4:00pm. Please come and see 
our beautiful Cathedral, which is located near the historic area of the City of the Brotherly Love - in Philadelphia. WELCOME! 
СОБОР ВІДЧИНЕНИЙ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ: Наш Український Католицький Архикатедральний і Митрополичий Собор 
Непорочного Зачаття у Філадельфії відчинений для відвідувачів з вівторка по п‘ятницю з 9:00 год. ранку до 12:00 год. 
пополудні та з 1:00 год. до 4:00 год. пополудні. Завітайте до нашого прекрасного Собору, котрий знаходиться поблизу 
історичної частини Міста Братньої Любові — у Філадельфії. ЗАПРОШУЄМО! 
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OFFERINGS FOR THE WEEKENDS OF DECEMBER 5-6, 2020 
Basket: $2192.00; Feast: $571.00; Candles: $255.00; Pyrohy: $172.00; Bingo: $0.00; Other: $1320.00 

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

We are very grateful to all our Parishioners and donors who’ve sent in their generous donations to our Cathedral as support in this 
difficult time of COVID-19 pandemic. Please continue to support YOUR CATHEDRAL. Thank you very much for your generosity. 
May our Lord Jesus Christ reward you and your Families with good health, happiness for many years. 

* * * 

ЗАПРОШУЄМО ДО НАШОГО КАТЕДРАЛЬНОГО ХОРУ: Хто зацікавлений та бажає долучитися 
своїм співом, щоб возвеличити Богослужіння в нашому Архикатедральному Соборі, просимо 
звертатися до Катедральної канцелярії: 215-922-2845 або до керівника Катедрального хору по 
закінченні Св. Літургії. Пам’ятаймо: хто молиться співаючи - молиться двічі! 
JOIN OUR CATHEDRAL CHOIR: We open invitations to join our Cathedral Choir with our new choir 
director. If anyone is interested, contact the Cathedral Rectory at 215-922-2845 or the choir director 
after Liturgy services. Remember: to sing is to pray twice! 
СПІЛЬНОТА «МАТЕРІ В МОЛИТВІ»: Наше наступне молитовне зібрання спільноти «Матері в молитві» відбудеться у п’ятницю 8 січня 
(перша п’ятниця місяця), о 7:00 год. вечора в Українському Католицькому Архикатедральному і Митрополичому Соборі Непорочного 
Зачаття у Філадельфії. Запрошуємо всіх матерів, а також всіх бажаючих, приєднатися до молитви. 
КАФЕТЕРІЯ ЗАЧИНЕНА: У звязку з пандемією коронавірусу, кафетерія у нашій Катедральній парафії є зачинена до подальшого 
повідомлення. Це для забезпечення здоров'я і безпеки наших парафіян та відвідувачів. Дякуємо за розуміння. 
ПИРОГИ НА ПРОДАЖ: Ми маємо пироги на продаж, тож просимо зателефонувати до нас щоб домовитись про час, коли ви можете 
забрати ваші пироги. Дякуємо за вашу допомогу і підтримку. 
CAFETERIA IS CLOSED: Due to this Coronavirus pandemic, our Cathedral cafeteria will be closed until further notice. We are doing this to 
ensure the health and safety of our Parishioners and guests. Thank you for your understanding. 
PYROHY FOR SALE: We have “Pyrohy” available for sale. Please call us to make an appointment for picking up your pyrohy. Thank you for 
your support. 
CHRISTMAS FLOWER DONATION: In several weeks we will welcome the Savior and King of the world Jesus Christ’s birth and arrival to us. 
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 at this Christmas we need a lot of Christmas flowers. We ask all our Parishioners to make your generous donation towards purchase 
of flowers for this special Christmas Season. Thank you and may Almighty God reward you for your generosity. 
ПОЖЕРТВИ НА РІЗДВЯНІ КВІТИ: За кілька тижнів будемо вітати Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, як новонароджене Дитятко 
Боже. Приготуймо особливе місце — наші серця та наш храм до зустрічі цього Особливого Гостя. Щоб наш Архикатедральний Собор 
гарно приготувати та прикрасити на Різдвяні свята потрібно багато квітів. Тому, просимо всіх наших парафіян жертвувати кошти на 
Різдвяні квіти для нашої Катедри під час цих Різдвяних Свят. Наперед щиро вдячні та нехай Добрий Господь винагородить вас за вашу 
щедрість. 
CONFESSIONS: If you would like to receive the grace of forgiveness in the Mystery of Confession, a priest is available to hear confessions eve-
ry 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. Avail yourself of God’s gifts of 
mercy and spiritual renewal. 

СПОВІДІ: 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. Скористаймося цими дарами Божого милосердя для свого 
духовного оновлення. 
FOR RECEIVING HOLY COMMUNION: 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. 
ВКАЗІВКА ЩОДО ПРИЙМАННЯ СВЯТОГО ПРИЧАСТЯ: Підійдіть, стійте рівно, трохи відхиливши голову 
назад, відкрийте уста широко (не висувайте язик і не кажіть «Амінь»). Після того, як священник дав вам 
Св. Причастя, закрийте уста, спожийте Пресвяту Євхаристію і поверніться до свого місця. 
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КАТЕХИТИЧНІ КЛАСИ: У нашій Катедральній парафії проводяться катехитичні класи 
для наших парафіяльних дітей, котрі відбуваються кожної неділі 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. 
CATHECHISM CLASSES: Our Cathedral Parish catechism classes are being held each Sunday 
at 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.  

MOTHERS IN PRAYER”: Our next praying gathering of “Mother’s in Prayer” will be held on Friday, January 8th (first Friday of the month), at 7:00 
pm at our Ukrainian Catholic Archeparchial and Metropolitan 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. 
CATHEDRAL ROOF REPAIR: There have been a few roof leaks in our Cathedral for the past several years. Total cost for this work was 
$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 peo-
ple 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: $4000.00 - Donna & Joseph Do-
browolskyj; $2500.00 - Kowal Family; $1500.00 - Nicholas & Maria Denkowycz; $1200.00 - Kusznir Family; $1000.00 - Michael Casmer, Maria 
Wikarczuk, Sonja Wysoczanski, Stephen Lepki & Halyna Zaiats, James & Barbara Magura, Olga & Peter Mecznik, anonymous; $500.00 - anony-
mous, John Schpylchak; Michael & Eva Sosnowyj, Roxolana Horbowyj, Walter & Mary Fedorin, Marc Zaharchuk, Paul & Doris Sadownik, Daria 
Zaharchuk; $400.00 - Alexander & Alyson Fedkiw, anonymous; $300.00 - Theodosia & Christina Hewko, Barbara Bershak, Maria & Donald Taney; 
$275.00 - John & Paula Finley (in memory of Bishop Walter Paska); $250.00 - Kеnneth Hitchins, Rita Malinowski, Oleg & Alla Boychenko, Ronald 
Maxymiuk, Sr.; $200.00 - Arkadij & Julieta Fedkiw, Wasyl Makar, Douglas Nefferdorf, anonymous, Walter & Anna Chajka, Maria Jackiw, Julia & 
Olga Jakubowsky, John & Donna Sharak, Andrew & Tetyana Mykich, Mary Nimchuk; $170.00 - Stephanie Pogas (Temple University student); 
$150.00 - Michael Woznyj, Joseph & Mary Ann Wojtiw; $140.00 - Anelia Szaruga; $130.00 - Zdorow Family; $125.00 - Karen Appicciafuoco & 
Anne Evans; $100.00 - Olga Simeonides, Teresa Siwak, Patrycia & Lydia Myr, Anna Siwak, Anna Smolij, Irene Harlow, Roma Kohut, Maryann 
Bramlage, Oksana Tatunchak & Jossip Oursta, Rita Malinowski; $50.00 - anonymous, Anna Krawchuk, Anton Tyszko, WJM, Miroslaw & Ava 
Szwedyk, Anna Rad; 25.00 - Walter Wolansky; $19.23 - Gerard Feshuk. Total as of this weekend is: $28,534.23. Only $36,465.77 left. May our 
Lord Jesus Christ reward you a hundredfold for your generosity and bless you and your Families. THANK YOU! 

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 who do not feel well so that 
we may include them in the bulletin. We will pray for them that God 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: 
Maria Jackiw, Michael Lubianetsky, Maria Plekan, Jack Righter, Maria Sawicky, Marika Borowycka, Bohdan Makar, 
Dana & Vitalij Karlo Dzindziura, Paul Gerber, Jr., Sr. Evhenia Prusnay, MSMG. 
ПРОХАННЯ: По закінченні Богослужінь просимо всі літургійні та молитовні книжечки та 

брошури поскладати належним чином у лавках. Також прохання не залишати бюлетенів чи інших речей у лавках. Будьмо 
відповідальними та докладімо також і своїх зусиль, щоб підтримивати чистоту і порядок у нашому Архикатердальному 
храмі. Дякуємо за ваше вирозуміння та співпрацю. 
A SPECIAL REQUEST: At the conclusion of each Divine Liturgy please close all Liturgy books and/or hymn books/brochures and 
return them to their proper place. Also, please do not leave any church bulletins or other reading material in the pews. Let us all do 
our part to be true stewards of our Archeparchial Cathedral by helping to keep the Cathedral pews clean and neat. Thank you very 
much for your understanding and cooperation. 
CONFESSIONS: If you are admitted to the hospital or are at home and would like a priest to visit you, please call the Cathedral office at 215-922-
2845; if it’s an emergency call (908) 217-7202. 
СПОВІДІ: Якщо ви потрапили до шпиталю, або вдома і бажаєте, щоб священник відвідав вас, просимо зателефонувати до Катедрального 
офісу за номером 215-922-2845, або у випадку нагальної потреби телефонуйте за номером (908) 217-7202. 
BAPTISMS: 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. 
ХРЕЩЕННЯ: 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: 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 the wedding and to begin preparations (including Pre-Cana) at least six months before the wedding. 
ОДРУЖЕННЯ: Тайна Подружжя вимагає певного духовного приготування. Тому подружжя, які планують одружитися, мають зустрітися з о. 
Романом, щоб визначити дату та почати приготування принаймні за шість місяців перед шлюбом. 
ELIGIBILITY FOR SPONSORSHIP: Those who are not registered and do not attend church on a regular basis are not eligible to be sponsors for 
Baptism & Confirmation. The requirements for sponsor are: sponsor must be 16 years old or older, must have received the Sacraments of Baptism, 
Confirmation as well as Sacraments of Confession and Holy Eucharist. If married, marriage must be recognized by the Catholic Church. 
ДЛЯ ТИХ, ХТО ХОЧЕ БУТИ ХРЕСНИМИ БАТЬКАМИ: Хто не є зареєстрованими членами парафії і не приходять до церкви регулярно не 
можуть бути хресними батьками, і т. д. Щодо хресних батьків, вимагається: щоб людина мала 16 років або старша, повинна бути хрещена, 
миропомазана та прийняти Святі Тайни Сповіді та Св. Причастя. Якщо одружені, шлюб повинен бути визнаний Католицькою Церквою. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsaintlouisparish.org%2Fanointing-of-the-sick&psig=AOvVaw1nenB9n98Ulzok5B9R8UaB&ust=1583439460732000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC4hu7RgegCFQAAAAAdAAAAABAQ
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Цим продовжуємо нашу катехитичну рубрику ознайомлення з 10-ма Божими заповідями з передруку о. Юліяна Катрія, ЧСВВ — «Божі 
Заповіді». Сподіваєюсь, що наші вірні скористають з цієї рубрики і продовжать поглиблення своїх знань катехизму та правд нашої віри. 

 

БОЖІ ЗАПОВІДІ (1991 рік)  (о. Юліян Катрій, ЧСВВ) 

ДРУГА БОЖА ЗАПОВІДЬ — «НЕ ВЗИВАЙ НАМАРНО ІМЕНІ ГОСПОДА БОГА ТВОГО»  
ПОЧЕСТЬ ДЛЯ БОЖОГО ІМЕНІ 

  (продовж. з попередніх бюлетенів) 
 Божому імені належить найвища почесть також задля Його всемогутності. Гляньмо 
ввечері на зоряне небо. Там мільйони зірок — велетенських світів. І все те Господь Бог 
створив. Тими зоряними світами Господь кермує, надавши їхньому рухові сталі закони. Чим є 
сила людей супроти Божої сили і всемогутності? 
 Відомий американський державний муж Бенджамін Франклін (1706 – 1790) 
повертався до США з Європи. Стоячи на кораблі під щоглою, він подумки любувався своїми 
тріумфами та мріяв про ту славу, що його ще чекає. Ним опанувало радісне почуття, повне 
гордості. Сам про це казав: «У цей момент я бачив і чув тільки себе, і тільки собі віддавав 
почесть. Та із хмари несподівано вдарив страшний удар грому, зломив щоглу надвоє, а мене 
кинув на палубу. Коли я підвівся, моїми першими словами були: «Дякую Тобі, мій Боже!» За 
що я дякував? За врятоване життя? Про це думав пізніше. Я дякував Богові, що Він мені 
згадав, хто Він, а хто я! Він вічно той самий, єдиний, всемогутній! А я? Ніщо, маленький 
хробак». 
 До Божої величі додаймо ще світ невидимий: мільйони небесних духів. Їх Бог 

створив, їх удержує, ними управляє і від них усіх відбирає найвищу почесть та славу. 
 Богові належить найвища пошана і задля Його доброти. Він не тільки великий, могутній, але й добрий. Найліпший 
батько так не дбає про своїх дітей, як Бог про нас. Він дав для нашого вжитку цей чудовий світ, наче прегарну палату. Як 
добре Бог уладнав усю природу для нашого добра! З Божої волі нам усе служить: сонце, місяць, зорі, море, гори, рослини, 
звірята. Він помер на хресті за наші гріхи. Він з любові до нас назавжди залишився у Пресвятій Євхаристії під видом хліба. 
Тому ми повинні боятися Бога задля Його величі, а любити задля превеликої доброти. А з боязні й любові до Нього повинна 
зродитися в нас найвища пошана та почесть. 
          (продовження у наступному бюлетені) 

* * * 
With this we continue our Catechetical rubric about the 10 Commandments from the Ukrainian Catholic Catechism “Christ is our Pascha”. Hopefully 
our faithful will benefit from this rubric and thus deepen their knowledge of our faith in general and Catechesis in particular. 
 

UKRAINIAN CATHOLIC CATECHISM “CHRIST IS OUR PASCHA” (10 Commandments) 
THE CHRISTIAN FAMILY AS A NEW CREATION 

IV. SOCIETY TRANSFIGURED IN THE CHURCH (Fifth, Seventh, Eighth, and Tenth Commandments of God) 

C. The Social Dimensions of the Church 
1. The Social Dimension of Christian Freedom 
a. Democracy and Christian Social Virtues 
932   Democracy - as a social system aimed at safeguarding the dignity of every human person and their rights, and 

also protecting a concern for the common good as the criterion for political life-can be considered consistent 
with the Christian world-view. 

The Church values the democratic system inasmuch as it ensures the participation of citizens in making political 
choices, guarantees to the governed the possibility both of electing and holding accountable those who govern 
them, and of replacing them through peaceful means when appropriate. 

933  The existence of formal democratic institutions is not yet proof that democracy has been implemented. True 
democracy reflects the diversity of interests evident in society. When the democratic order is reduced to a col-
lection of egoisms, society loses its high moral core: in such a society the human person is regarded primarily 
as a consumer and an object for manipulation. Such illusory democracy is incapable of safeguarding respect for the dignity of 
every person and facilitating solidarity among people. Where democratic systems serve only the interests of the most powerful, 
simply because they are more effective at manipulating the levers of power, democracy becomes an empty word. 

934  The foundation of the democratic system is respect for human rights, the most important of which are: the right to life, family, a 
formative upbringing and education the ability to choose one’s own path in life, as well as the right to employment, and the right 
to obtain the means for a dignified existence. A guarantor for the attainment of these rights is religious freedom, that is, the right 
to seek and confess the true God. 

935  The moral criteria of political life in a democratic society should become such social virtues as: responsibility, honesty, justice, 
mutual respect, diligence in work, truth, a sense of duty, solidarity, and concern for the common good. Democratic society re-
quires moral values for its survival and growth. It is responsible to defend them. 

(will be continued in the next weeks’ bulletins) 

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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