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CHRIST IS RISEN!                        XPUCTOC BOCKPEC! 
A Thousand Thanks 

By Joanna Fuchs 
Mother's Day brings to mind 

The thousands of things you did for me 
that helped make me happier, 

stronger and wiser, 
because I had you as a role model. 

I'm grateful for all the times 
you healed my hurts 
and calmed my fears, 

so that I could face the world 
feeling safe and secure. 

I'm thankful for all you showed me 
about how to love and give-- 

lessons that now bring 
so many blessings to me 

each and every day. 
Your sacrifices and unselfishness 

did not go unnoticed, Mom. 
I admire you, I respect you, I love you. 

And I'm so glad you're my mother! 
 

HAPPY MOTHER’S DAY! 

Про рушник 
(Рідна мати моя) 

Слова: Андрія Малишка 
Рідна мати моя, ти ночей не доспала 

І водила мене у поля край села, 
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, 

І рушник вишиваний на щастя дала, 
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, 
І рушник вишиваний на щастя, на долю дала. 

Хай на ньому цвіте росяниста доріжка, 
І зелені луги, й солов'їні гаї, 

І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, 
І засмучені очі хороші твої. 

І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, 
І засмучені очі хороші блакитні твої. 

Я візьму той рушник, простелю, наче долю, 
В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров. 

І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю 
І дитинство, й розлука, і вірна любов. 

І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю 
І дитинство, й розлука,  

й твоя материнська любов. 
З ДНЕМ МАТЕРІ! 
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We are happy that you have 
come to celebrate the Day of 
our Lord, Jesus Christ, with 
us today. This is a unique 
community, dedicated to 
serving God and proclaiming 
the Good News through the 
ancient Traditions of the Holy 

Orthodox Church. We celebrate and preserve our 
Faith as it has been passed to us by God through 
our ancestral homeland Ukraine, and we share it 
with all who would come to know and grow in 
Him through the teaching and Mysteries of 
Christ’s Church. We invite you to worship with us 
as often as you are able! We can help you establish 
or re-establish a relationship with Christ and His 
Church that will allow you to enjoy life in 
abundance and to better love and serve those 
around you. 

 

Ми раді, що ви прийшли 
відсвяткувати сьогоднішній  
день Господа нашого, Ісуса 
Христа , разом з нами. Це 
унікальне співтовариство, 
присвячене служінню Богові 
і проголошення Доброї 
Новини через дàâíі традиції 

Святої Православної Церкви.  
Ми íàìàãàºìîñÿ зберегти нашу віру, як це було 
передано нам від Бога через нашу історичну 
батьківщину Українó, і ми ðîçä³ëåìî її з усіма, 
хто прийде ïîзнати і çрости в Ньому через 
навчання і таємниці Христової Церкви. Ми 
запрошуємо Вас äî ñï³ëüíî¿ молитâè з нами, 
ÿêà äîïîìîæå Âàì çíàéòè ïîºäíàííÿ ç 
Õðèñòîì ³ Éîãî Öåðêâîþ ó ñüîãîäí³øíüîìó 
ñâ³ò³.  

 

 

*PLEASE NOTE WE DO NOT KNEEL 
FROM PASCHA TO PENTECOST*

*УВАГA - МИ НЕ СТАЄМО НА КОЛІНА 
ВІД ПАСХИ ДО П'ЯТИДЕСЯТНИЦІ *
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Anna Rosputko, Nadia Klos, Wolodymyr Shandruk, Kyrylo Pasichnyk, Evdokia 
Trypupenko, PM Maryann Chubenko, Matthew, Irena Sherba, Nadia Broyaka, Ann 

Stryzak, Barbаra Sembrot, Taras and Anna Kowal, Ivan Sawchuk, Oksana Naber, Cathy Zador, Joe 
Zador,  Helen Wilwert, Lauren Shevchek, Orysia Nowosiwsky,  Halyna Palamar, Stephen Sheptak, Oleh 
Rosputko, Tamara & Serge Komarowski, Klaudia Pacowska, Elizabeth & Lisa Curry. All who suffer 
from COVID. 

And through the hands of the apostles many signs 
and wonders were done among the people. And 
they were all with one accord in Solomon's Porch. 
Yet none of the rest dared join them, but the 
people esteemed them highly. And believers were 
increasingly added to the Lord, multitudes of both 
men and women, so that they brought the sick out 
into the streets and laid them on beds and couches, 
that at least the shadow of Peter passing by might 
fall on some of them. Also a multitude gathered 
from the surrounding cities to Jerusalem, bringing 
sick people and those who were tormented by 
unclean spirits, and they were all healed. Then the 
high priest rose up, and all those who were with 
him (which is the sect of the Sadducees), and they 
were filled with indignation, and laid their hands 
on the apostles and put them in the common 
prison. But at night an angel of the Lord opened 
the prison doors and brought them out, and said, 
Go, stand in the temple and speak to the people all 
the words of this life. 

Руками ж апостолiв творилося в народi багато 
знамень i чудес; i всi однодушно перебували в 
притворi Соломоновому. Iз стороннiх же нiхто 
не наважувався прилучитися до них, а народ 
величав їх. А вiруючих усе бiльше й бiльше 
приєднувалося до Господа, багато чоловiкiв та 
жiнок, так що й на вулицi виносили недужих і 
клали на постелях та лiжках, щоб хоч тiнь 
Петра, який проходив, осiнила кого з них. До 
Єрусалима також сходилося багато людей з 
навколишнiх мiст, якi приносили хворих та 
одержимих нечистими духами, i всi зцiлялися. 
А первосвященик i з ним усi, якi належали до 
єресi саддукейської, сповнилися заздрощiв, 
наклали руки свої на апостолiв i кинули їх до 
загальної в’язниці. Ангел же Господнiй уночi 
вiдчинив дверi в’язницi i, вивiвши їх, сказав: 
«Iдiть i, ставши у храмi, говорiть до народу всi 
цi слова життя». 

  
When it was evening on that day, the first day of 
the week, when the doors were shut where the 

Того ж дня, дня першого в тижні, коли вечір 
настав, а двері, де учні зібрались де зібралися 
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disciples were assembled, for fear of the Jews, 
Jesus came and stood in the midst, and said to 
them, "Peace be with you." When He had said this, 
He showed them His hands and His side. Then the 
disciples were glad when they saw the Lord. So 
Jesus said to them again, "Peace to you! As the 
Father has sent Me, I also send you." And when He 
had said this, He breathed on them, and said to 
them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the 
sins of any, they are forgiven them; if you retain 
the sins of any, they are retained. Now Thomas, 
called the Twin, one of the twelve, was not with 
them when Jesus came. The other disciples 
therefore said to him, "We have seen the Lord." So 
he said to them, "Unless I see in His hands the 
print of the nails, and put my finger into the print 
of the nails, and put my hand into His side, I will 
not believe." And after eight days His disciples 
were again inside, and Thomas with them. Jesus 
came, the doors being shut, and stood in the midst, 
and said, "Peace to you!" Then He said to Thomas, 
"Reach your finger here, and look at My hands; 
and reach your hand here, and put it into My side. 
Do not be unbelieving, but believing." And 
Thomas answered and said to Him, "My Lord and 
my God!" Jesus said to him, "Thomas, because you 
have seen Me, you have believed. Blessed are those 
who have not seen and yet have believed." And 
truly Jesus did many other signs in the presence of 
His disciples, which are not written in this book; 
but these are written that you may believe that 
Jesus is the Christ, the Son of God, and that 
believing you may have life in His name. 

ученики Його, були замкнені з остраху перед 
юдеями, прийшов Ісус і став посередині, і каже 
їм: мир вам! Сказавши це, Він показав їм руки, і 
ноги, і ребра Свої. Ученики зраділи, побачивши 
Господа. Ісус же сказав їм вдруге: мир вам! Як 
послав Мене Отець, так і Я посилаю вас. 
Сказавши це, Він дихнув і говорить їм: прийміть 
Духа Святого. Кому відпустите гріхи, тим 
відпустяться, на кому залишите, залишаться. 
Фома ж, один з дванадцятьох, який звався 
Близнюком, не був тут з ними, коли приходив 
Ісус. Інші ученики сказали йому: ми бачили 
Господа. Він же сказав їм: якщо не побачу на 
руках Його рани від цвяхів і не вкладу пальця 
мого в рани від цвяхів, і не вкладу руки моєї в 
ребра Його, не повірю. Через вісім днів ученики 
Його знову були в домі, й Фома з ними. 
Прийшов Ісус, коли двері були замкнені, став 
посеред них і сказав: мир вам! Потім говорить 
Фомі: дай палець твій сюди і подивись на руки 
Мої; подай руку твою і вклади в ребра Мої, і не 
будь невірним, але вірним. Фома у відповідь 
сказав Йому: Господь мій і Бог мій! Ісус 
говорить йому: ти повірив, тому що побачив 
Мене; блаженні ті, що не бачили й увірували. 
Багато інших чудес сотворив Ісус перед 
учениками Своїми, про які не написано в цій 
книзі. Це ж написано, щоб ви увірували, що 
Ісус є Христос, Син Божий, і, віруючи, мали 
життя в ім’я Його. 

1:00pm Oakland Cemetery, Philadelphia, PA. We 
will begin at the end of the cemetery and finish at 
the front of the cemetery. Such schedule will be 
rotated on yearly basis. 

1:00 година панахиди 
на Oakland цвинтарі, Філадельфія, РА. Ми 
почнемо з кiнця цвинтаря і продовжуватимемо 
рухатися до вхoду цвинтаря. 

Fr. Taras will gladly visit or 
bring Holy Communion, to any of our elderly or 
infirm parishioners in their home, or in the 
hospital. Should you or someone you know wish a 

Якщо ви, чи хтось 
із ваших рідних або знайомих які перебувають 
у лікарні абo вдома, бажали б щоб вас 
відвідували, дзвоніть, будь ласка, до  
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visit from Father please do not hesitate to contact 
him to arrange for a convenient day and time.

о. Тараса і він дуже радо вiдвiдає вас у зручнии ̆ 
для вас день і час. 

We remind everyone that 
wearing a mask in church is a requirement not a 
choice. Masks protect not only you but those 
around you as well. If you need to take a break 
from wearing a mask, you must step outside. We 
also remind that a mask must cover your mouth 
and nose at all times.

всiм, щo нoсити маску в церквi 
- це вимoга, а не вибiр. Маска пoвинна пoстiйнo 
закривати рoт i нiс, захищаючи не тiльки вас, 
але й oтoчуючих навкoлo людей. Якщo вам 
неoбхiднo зрoбити перерву в нoсiннi маски, ви 
пoвиннi вийти на вулицю.

 
Катехизис — це наука релігії. 
Під назвою релігія ми розуміємо ставлення наше до Бога і служіння Йому. 
Дізнавшись про Бога, що Він Творець усього видимого і невидимого, в тому числі і нас, а також і 
про Його милі й безмежно високі якості, ми не можемо лишатися байдужими до Нього. Пізнавши 
Його безмежну ласку та любов до нас, ми не можемо не благоговіти перед Ним, не любити і не 
прославляти Його. 
Ми знаємо, що Бог наш Творець і Отець. Знаємо, що він не байдужий до нас, бо дає нам життя і 
все потрібне для нього (Діли. 17, 25). І не тільки те, бо: 
«Так Бог полюбив світ, що й Сина Свого Єдино-родного віддав, щоб усякий, хто вірує в Нього, не 
загинув, а мав би життя вічне» (Iв. З, 16). 
А коли так, то ми не можемо не дякувати Йому, не прославляти Його і не просити у Нього всього 
необхідного нам. 
Отже, устремління наше до Бога, наша пошана до Нього, наша віра в Нього і виявлення її назовні 
відповідними ділами, служіння Богові духом та істиною, цебто душею і тілом — це наша релігія. 
А комплекс священнодій, скеро- 
ваних на прославлення Бога, як молитви, богослужби, складають наше служіння Богові. 

 
На початку людського життя на землі була лише одна релігія. Люди не мали сумніву, що Бог є, 
що він — їхній творець, що вони прогнівили Його і за те позбавлені райського блаженства. Вони 
старалися умилосердити Його праведним життям, молитвами та приношенням жертв, як 
навчилися вони від праотця Адама. Таке служіння було угодне Богові, і Він багато разів являвся 
тим праведним людям, як от Єнохові, Авраамові та іншим патріархам. 
Одначе ті, що відходили далеко від патріарших осель, поступово втрачали правдиве розуміння 
Бога. Ідею про Бога вони скрізь понесли з собою, але поступово замість Бога почали шанувати ті 
творіння, які так або інакше вражали їх, наприклад сонце, місяць, зорі, море, ліси, грім, 
блискавку, звірів і т. п. Почали їм служити і приносити жертви. 
Св. апостол Павло каже про поган: 
«Вони знали Бога, але не прославляли Його, як Бога, а осуєтилися в мудруваннях своїх... і славу 
нетлінного Бога змінили на образ тлінної людини, птахів, чотириногих та гадів» (Рим. 1, 21, 23). 
Крім того, різні народи по-різному розуміли Бога. По іншому стали служити тому, кого вважали 
за бога. Навіть у християнстві багато різноманітностей у служінні Богові, тому що кожний народ 
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вніс дещо своє в розуміння тих чи інших істин, а дехто й просто вносив свої людські міркування, 
хоч Євангеліє для всіх одне. 

 
Очевидно, таке, яке в непорушній чистоті оберігає передані святими апостолами Боговідкриті 
Істини, без додатку будь-яких людських земних міркувань, і не відхилилося від апостольського 
вчення. 

 


