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Welcome to our Cathedral — Вітаємо вас у Соборі 
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 Собору 

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 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 
     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 Phila-
delphia 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 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 Соборі. 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 

 
 
 

9:00am 
 
 

4:30pm 
 

5:30pm 

Divine Liturgy — Свята Літургія 
 

Vesperal Divine Liturgy 
Divine Liturgy 
Свята Літургія 
Vespers with Lytiya — Вечірня з Литією 

Ukr 
Укр 

 
Engl 
Англ 

Субота 
27 березня 
КАТЕДРА 

 
 

 
 

 

 
 
 

9:00ам 
 

10:30ам 

FLOWERY (Palm) SUNDAY - Blessing of Pussy Willows 
КВІТНА НЕДІЛЯ - Посвячення лози 

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

For Health & God’s blessings for all our parishioners 
За здоров’я та Боже благословення парафіян 
+Petro & Anna Oscislawski —  Oscislawski Family 
+Петро і Анна Осціславські —  Родина Осціславських 

 
 
 

Engl 
Англ 
Ukr 
Укр 

НЕДІЛЯ 
 

28 березня 
 

КАТЕДРА 

 
 

 
6:30pm 

Holy Monday — Страсний понеділок 
Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts — Літургія Напередосвячених Дарів 

 
Пон. 29 бер. 
КАТЕДРА 

 
 

 
6:30pm 

Holy Tuesday — Страсний вівторок 
Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts — Літургія Напередосвячених Дарів 

 
Вівт. 30 бер. 
КАТЕДРА 

 
 

 
6:30pm 

Holy Wednesday — Страсна середа 
Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts. Healing Service. 
Літургія Напередосвячених Дарів. Молитва зцілення. 

 
Сер. 31 бер. 
КАТЕДРА 

 
 

 

10:00ам 
 

6:30pm 

Holy Thursday — Страсний четвер 
Vespers with the Divine Liturgy of St. Basil the Great & washing of feet 
Вечірня з Літургією Св. Василія Великого. Обряд обмивання ніг 
 

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

 
Четв. 1 квіт. 
КАТЕДРА 

 
 

 

9:00ам 
 

4:00pm 
 

5:30pm 

Great Friday — Велика (страсна) п’ятниця 
Royal Hours — Великі (Царські) часи 
Vespers with the Exposition of the Holy Shroud 
Вечірня з виставленням Плащаниці 
 

Jerusalem Matins in front of the Tomb of Our Lord Jesus Christ 
Єрусалимська Утрення перед Гробом Господнім 

 
П’ятн.2 квіт. 
КАТЕДРА 

 
 

 
 

 

 
1:00pм 

 

4:00pm 
5:00pm 

Holy Saturday — Страсна субота 
Vespers with the Hierarchical Divine Liturgy of St. Basil the Great 
Вечірня з Архиєрейською Літургією Св. Василія Великого 
Blessing of Paschal Baskets — Посвячення Пасхальних страв 
Blessing of Paschal Baskets — Посвячення Пасхальних страв 

 

Субота 
 

3 квітня 
 

КАТЕДРА 

 
 

 
 

 

 
 
 

7:30ам 
 

9:00ам 

RESURRECTION OF OUR LORD JESUS CHRIST 
ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА 

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

Prayers at the Tomb (Nadhrobne), Procession and Resurrection Matins 
Надгробне, процесія і Воскресна Утреня 
 

Hierarchical Paschal Divine Liturgy. Blessing of Paschal Baskets 
Архиєрейська Воскресна Свята Літургія. Посвячення Пасхальних страв 

 
 
 
 
 
 

Eng/ 
Ukr 

НЕДІЛЯ 
 

4 квітня 
 

КАТЕДРА 
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OFFERINGS FOR THE WEEKENDS OF MARCH 20-21, 2021 
Basket: $3649.00; Feast: $14.00; Candles: $205.00; Pyrohy: $0.00; Bingo: $1800.00; Other: $945.00 

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. 
 

СВЯЧЕНЕ В НАШІЙ КАТЕДРАЛЬНІЙ ПАРАФІЇ: У неділю, 18 квітня, о 12:00 год. по 
обіді, у нашій Катедральній парафії відбудеться Великодній обід — Свячене. Прийдімо, 
щоб разом вшанувати Господа і Бога нашого Ісуса Христа та продовжувати святкування 
Воскресіння Господнього. Поштою ви отримали картки/форми зголошення на обід, які 
також можна взяти у притворі нашого Собору. Просимо повернути заповнену форму 
зголошення, зазначивши кількість осіб, які прибудуть на святкування. Щиро запрошуємо 
всіх парафіян та гостей на свято. 
EASTER DINNER IN OUR CATHEDRAL PARISH: On Sunday, April 18, at 12:00pm, there will 
be an Easter Dinner — Sviachene, in our Cathedral Parish Hall. Let us come together to honor 
our Risen Lord Jesus Christ. You’ve received by mail (and you can get them in a vestibule of our 
Cathedral) response forms for the dinner. Please fill it in and return as soon as possible, indicating number of people attending the 
dinner. Please join us at the feast. 
ПОЖЕРТВИ НА ВЕЛИКОДНІ КВІТИ: За кілька тижнів будемо вітати Господа і Спаса нашого Ісуса Христа,у світлий 
празник Христового Воскресіння. Приготуймо особливе місце — наші серця та наш храм до цієї особливої події. Щоб наш 
Архикатедральний Собор 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. 

FLOWER DONATION FOR FEAST OF RESURRECTION OF OUR LORD: 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 Archeparchial 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. 
СПІЛЬНОТА «МАТЕРІ В МОЛИТВІ» (УВАГА: ЗМІНА В РОЗКЛАДІ!!!): Наше наступне молитовне зібрання спільноти 
«Матері в молитві» відбудеться у четвер 8 квітня (другий четвер місяця) о 7:00 год. веч. в Українському Католицькому 
Архикатедральному і Митрополичому Соборі Непорочного Зачаття у Філадельфії. Запрошуємо матерів, а також всіх, хто 
бажає, приєднатися до молитви. 
MOTHERS IN PRAYER (ATTENTION: THERE IS SCHEDULE CHANGE!!!):Our next prayer gathering of “Mother’s in Pray-
er” will be held on Thursday, April 8th  (second Thursday of 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. 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА У КАТЕДРАЛЬНІЙ ПАРАФІЇ: Поміж конвертами для пожертв на 2021 рік знаходиться «Registration Card». 
Просимо заповнити потрібну інформацію та повернути наступної неділі з вашою недільною пожертвою. Ми намагаємось поновити список 
всіх наших парафіян з правильною інформацією (адреса, домашній і мобільний телефони, елекртонна адреса) для кращого зв’язку у разі 
потреби. Щиро дякуємо за вирозуміння та сподіваємось на вашу співпрацю. Якщо ви щойно прибули до нашої Катедральної парафії та 
бажаєте зареєструватися, зателефонуйте: 215-922-2845 або зверніться до настоятеля Собору о. Романа Пітули. Дякуємо! 
CONFESSIONS: 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. Avail yourself of God’s gifts of mer-
cy 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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Улюблені у Христі Брати і Сестри! 
Дорогі Парафіяни! 

Щиросердечно запрошуємо Вас і вашу родину на наш щорічний Великодній обід -- 
СВЯЧЕНЕ, котрий відбудеться у неділю 18-го квітня, 2021 р. Божого у нашій Катедральній залі 
після Святої Літургії. Зауважте, що у неділю 18-го травня буде тільки ОДНА СВЯТА 
ЛІТУРГІЯ 10:30 год. ранку. 

Минулого року, ще мало відомий, але такий небезпечний, Коронавірус COVID-19, став 
перешкодою на шляху багатьох подій і заходів. Та цього року ми стали набагато сильнішими та 
будемо збиратись разом (звичайно з дотриманням норм безпеки), щоб відсвяткувати одну з 
найрадісніших подій у нашому християнському житті – Воскресіння Господа Бога і Спаса 
Нашого Ісуса Христа! 

Зберімось разом на спільний обід, щоб за одним столом у сімейному парафіяльному колі 
відсвяткувати це “Свято над святами” і “Торжество всіх торжеств”. 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 (на зворотньому боці) 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 тут є 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 $30. 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 нашого Архикатедрального Собору. Заздалегідь Вам щиро вдячні. 

Хай Воскреслий Господь наш Бог щедро благословить Вас і ваших рідних Своїми ласками і 
щедротами! 

Священник 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 Sun-
day, April 18, 2021 in the Cathedral Hall following the Divine Liturgy. Only ONE DIVINE LITURGY 
will be celebrated that day – at 10:30 a.m. 

Last year due to a new, unknown, and dangerous Coronavirus COVID-19 which became an issue, we 
had to cancel many upcoming events and activities. This year we are much stronger, and (of course keep-
ing all the quarantine norms) will gather together to celebrate one of the most important Feasts in our 
Christian life -- Resurrection of our Lord and God and Savior Jesus Christ! 

Let us all get together for this Paschal Dinner, during which we as Parishioners of one Parish Family 
may celebrate the “Feast of Feasts” and “Triumph of Triumphs”. 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 dinner cost per adult is $20.00 and $10.00 per student (children 4 years old & under are free). 
Please fill out included form (on reverse side) and return it as soon as possible, indicating the amount of 
adults and children attending. This will help very much in better preparation for the celebration as well as 
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how much food to be prepared. Keep in mind that you may buy tickets at the door. 
A special Sviachene Raffle is being held also. The winning numbers will be drawn at the dinner - this 

is why raffle tickets are enclosed. (The 1st prize is $200, the 2nd prize is $125, and the 3rd prize is $75.) 
Please let us know if you need more lottery tickets. Also an envelope is enclosed for returning the raffle 
stubs with the $30 payment. Good luck to you all! 

If you are unable to attend, we welcome any contribution you can make to support our Cathedral Par-
ish. 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, PHILADELPHIA, PA 

 

April 18, 2021 
Divine Liturgy – 10:30 am 

Dinner -- 12:00 noon 
 

ВЕЛИКОДНІЙ ОБІД — СВЯЧЕНЕ 
Український Католицький Архикатедральний Собор 

Непорочного Зачаття у Філаделфії 
 

18 квітня 2021 року Божого 
Свята Літургія -- 10:30 год. ранку 

Обід – 12:00 год. дня 
 

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, April 11. 

Ïðîñèìî âèð³çàòè ³ ïîâåðíóòè öþ ôîðìó äî íåä³ë³, 11 квітня. 
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PYROHY FOR SALE: We have “Pyrohy” available for sale. Please call to Cathedral office to make an appointment for picking up your pyrohy. 
Thank you for your support. 
ПИРОГИ НА ПРОДАЖ: Ми маємо пироги на продаж, тож просимо зателефонувати до Катедральної 
канцелярії щоб домовитись про час, коли ви можете забрати ваші пироги. Дякуємо за вашу допомогу і 
підтримку. 
JOIN OUR CATHEDRAL CHOIR: We open invitations to join our Cathedral Choir. 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! 
ЗАПРОШУЄМО ДО НАШОГО КАТЕДРАЛЬНОГО ХОРУ: Хто зацікавлений та бажає долучитися своїм співом, 
щоб возвеличити Богослужіння у хорі нашого Архикатедрального Собору, просимо звертатися до 
Катедральної канцелярії: 215-922-2845 або до керівника Катедрального хору по закінченні Св. Літургії. 
Пам’ятаймо: хто молиться співаючи - молиться двічі! 
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/sealing of the Cathedral dome). We ask our Parishioners and all the people of good will to support th is 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: $4500.00 - Donna & Joseph Dobrowolskyj; $2500.00 - Kowal Family; 
$1500.00 - Nicholas & Maria Denkowycz, Nick & Susan Iwanisziw; $1200.00 - Kusznir Family; $1000.00 - Michael Casmer, Maria Wikarczuk, Sonja 
Wysoczanski, Stephen Lepki & Halyna Zaiats, James & Barbara Magura, Olga & Peter Mecznik, anonymous, William & Irene Zin, Petro & Lubo-
mira Derewecki; $750.00 - Walter & Mary Fedorin; $600.00 - Helen Romanczuk; $500.00 - anonymous, John Schpylchak; Michael & Eva 
Sosnowyj, Roxolana Horbowyj, Marc Zaharchuk, Paul & Doris Sadownik, Daria Zaharchuk, James Magura; $400.00 - Alexander & Alyson Fedkiw, 
anonymous; $300.00 - Theodosia & Christina Hewko, Barbara Bershak, Maria & Donald Taney, Izydor & Halyna Kawa; $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; $90.00 - Anelia Szaruga; $50.00 - anonymous, Anna Krawchuk, Anton Tyszko, WJM, Miroslaw & Ava Szwedyk, 
Anna Rad; $40.00 - Joseph & Maryann Wojtiw; 25.00 - Walter Wolansky; $19.23 - Gerard Feshuk. Total as of this weekend is: $35,264.23. Only 
$29,735.77 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, Jack Righter, Marika Borowycka, Bohdan Makar, Dana & Vitalij Karlo Dzindziura, Paul Gerber, 
Jr., Sr. Evhenia Prusnay, MSMG, Antonia Mayberry-Katruk, Alexander Siomko. 
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) 

ЧЕТВЕРТА БОЖА ЗАПОВІДЬ — «ШАНУЙ БАТЬКА І МАТІР ТВОЮ, ЩОБ ТОБІ ДОБРЕ 
БУЛО І ЩОБ ТИ ДОВГО ПРОЖИВ НА ЗЕМЛІ» 

ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ (I)  (продовж. з попередніх бюлетенів) 
В чому полягає виховання? 
 Виховання полягає у формуванні серця й душі людини. Воно має приготувати її до 
повного, всебічного життя і обов’язків. Воно має дати молодій людині хребет, характер, засади 
життя. Виховання повинно дати дітям усвідомлення обов’язків стосовно Господа Бога, ближніх, 
Церкви, народу, самого себе, тобто показати завдання та мету життя на землі й вічне 
призначення кожної людини. 
 Виховання можна б порівняти до різьблення статуї в мармурі. Вона має представляти 
гармонійну цілісність людини. Що вартувала б статуя, навіть найкраща, без голови або без очей 
чи без рук і т.п.? Подібно й виховання має вирізьбити цілу людину та приготовити її до всіх 
проблем життя. А щоб цю мету осягнути, виховання має навчити, як поводитися й жити з 

людьми, бо людина — створіння громадське. Ніхто або рідко хто хоче жити один і далеко від людей. Люди, звичайно, 
живуть у громадах, і під різним оглядом є від себе взаємно залежні, себе взаємно потребують і собі взаємно помагають. 
Вразливих типів ніхто не любить. Виховання має подбати, щоб молодій людині дати відповідний запас знання й 
навчити її, як його уживати. 
 Найшляхетніша частина людини — це безсмертна душа. Тож до головних обов’язків батьків належить 
формувати не тільки тіло, розум та волю, але й душу дитини, даючи їй основне знання релігії, бо вона формує серце, 
розум, волю людини. Виховання без релігії ніколи не буде повне й задовільне. 
 Американський педагог Ернест Гулл перестерігає перед неповним і однобічним вихованням. «Ваш хлопець, — 
каже він, — може бути здоровий і сильний, як Геркулес, але при тому досконалий неук-дурак. Він може бути бистрий, 
як диявол, але такий же підлий і зіпсутий, як він. Він може бути добрий, як золото, і побожний, як Святий, а разом з 
тим може бути бездушним і безпомічним створінням. Може бути великим генієм, а одночасно найбільшим фантастом. 
Найкращі прикмети під одним оглядом можуть зазнати перешкоди або ушкодження через якийсь шкідливий брак під 
іншим, і вийде така людина: голова зі золота, тіло з міді, голінки із заліза, а стопи з глини». 

(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) 

E. The Christian Understanding of Economy 
2. Globalization         (cont’d from the previous weeks’ bulletins) 
980 The contemporary phenomenon of globalization is primarily characterized by the creation of a global cul-

ture, which leads to the formation of a global civil society. It can be positive if it succeeds in combining the 
diversity of existing cultures in such a way that one culture enriches other cultures while preserving its own 
identity. At the same time, the creation of a global culture carries the risk of reducing all cultures to one 
mass culture geared toward a consumer society. 

981 Another element of globalization is the creation of a global economy through which it may be possible to 
solve such global human problems as poverty, hunger, social injustice, and illiteracy, as well as environ-
mental and natural resource issues. At the same time, in the creation of a global economy there exists the 
risk that individual states may lose some of their politico-economic sovereignty. As a result of this, the 
influence of national governments on the economies of their own countries becomes greatly reduced. 

982 Globalization could become a genuine sign of the times for the Church in the contemporary world, opening up new possi-
bilities for the evangelization of peoples. The Church, with her experience of unity in diversity, can inspire the people of 
the world to live in mutual understanding. The proclamation of the Gospel will bring to the consciousness of the world 
community the conviction that there is no contradiction between morality and production, or between solidarity and compe-
tition, but, on the contrary, that they are interconnected. In the vortex of globalizing processes, the living presence of 
Christ’s Church is capable of transfiguring conflict into cooperation, the clash of civilizations into mutual enrichment, and 
fear of unbearable enslavement into the freedom of the children of God. 

(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. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fknygy.com.ua%2Findex.php%3FproductID%3D9786177510061&psig=AOvVaw1G3JqI6iufnEjX2ub5TlOW&ust=1605796058458000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiexvqojO0CFQAAAAAdAAAAABAE

