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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.
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Ми раді, що ви прийшли, щоб відсвяткувати
день Господа нашого, Ісуса Христа, разом з
нами сьогодні. Це унікальне співтовариство,
яке
присвячене
служінню
Богові
і
проголошення Доброї Новини через давні
традиції Святої Православної Церкви. Ми
намагаємося зберегти нашу віру, як це було
передано нам від Бога через нашу історичну
батьківщину Україну, і ми розділемо її з усіма,
хто прийде познати і зрости в Ньому через
навчання і таємниці Христової Церкви. Ми
запрошуємо Вас до спільної молитви з нами,
яка допоможе Вам знайти поєднання з Христом
і Його Церквою у сьогоднішньому світі.

Metropolitan Antony, Tania Peltekis, Volodymyr Katolik, Lydia Bohen, Mark Bohen,
Barbara Kurman, Anna Rosputko, Greg Karbiwnyk, Wolodymyr Shandruk, Kyrylo
Pasichnyk, Evdokia Trypupenko, PM Maryann Chubenko, Matthew, Irena Sherba, Nadia Broyaka, Ann
Stryzak, Taras and Anna Kowal, Ivan Sawchuk, Oksana Naber, Cathy Zador, Joe Zador, Helen Wilwert,
Lauren Shevchek, Orysia Nowosiwsky, Halyna Palamar, Stephen Sheptak, Oleh Rosputko, Halyna Boiko,
Tamara & Serge Komarowski, Klaudia Pacowska, Elizabeth & Lisa Curry. All who suffer from
coronavirus.

Brethren! But glory, honor, and peace to everyone
who works what is good, to the Jew first and also to
the Greek. For there is no partiality with God. For
as many as have sinned without law will also perish
without law, and as many as have sinned in the law
will be judged by the law for not the hearers of the
law are just in the sight of God, but the doers of the
law will be justified; for when Gentiles, who do not
have the law, by nature do the things in the law,
these, although not having the law, are a law to
themselves, who show the work of the law written
in their hearts, their conscience also bearing
witness, and between themselves their thoughts
accusing or else excusing them in the day when God

Браття! Слава ж i честь i мир усякому, хто
робить добро, спершу юдею, потiм i еллiну! Бо
Бог не дивиться на особу. Тi, якi, не маючи
закону, згрiшили, поза законом i загинуть; а тi,
якi у законі згрiшили, за законом будуть
засуджені‚ бо не слухачi закону праведнi перед
Богом, але виконавцi закону виправданi будуть,
бо коли язичники, що не мають закону, з
природи законне чинять, вони, не маючи
закону, самi собi закон: вони показують, що
справа закону написана у них в серцях, про що
свiдчить їхня совiсть i думки їхнi, якi то
звинувачують, то виправдовують одна одну‚ у
той день, коли, за моїм благовiстям, Бог буде
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will judge the secrets of men by Jesus Christ, судити таємнi дiла людей через Iсуса Христа.
according to my gospel.

At that time, Jesus, walking by the Sea of Galilee,
saw two brothers, Simon called Peter, and Andrew
his brother, casting a net into the sea; for they were
fishermen. Then He said to them, "Follow Me, and I
will make you fishers of men." They immediately
left their nets and followed Him. Going on from
there, He saw two other brothers, James the son of
Zebedee, and John his brother, in the boat with
Zebedee their father, mending their nets. He called
them, and immediately they left the boat and their
father, and followed Him. And Jesus went about all
Galilee, teaching in their synagogues, preaching the
gospel of the kingdom, and healing all kinds of
sickness and all kinds of disease among the people.

Тоді,
Ісус
проходячи
ж
біля
моря
Галилейського, Він побачив двох братів:
Симона, що звався Петром, і Андрія, брата його,
які закидали сіті в море, бо вони були
рибалками. Та й каже їм: ідіть за Мною, і
зроблю вас ловцями людей. І вони зараз же,
покинувши сіті, пішли за Ним. І, відійшовши
звідтіля, побачив інших двох братів: Якова
Зеведеєвого та Іоана, брата його, у човні із
Зеведеєм, батьком їхнім, які лагодили сіті свої, і
покликав їх. Вони, одразу ж покинувши човен і
батька свого, пішли за Ним. І ходив Ісус по всій
Галилеї, навчаючи в синагогах їхніх і
проповідуючи Євангеліє Царства, зціляючи
всяку недугу і всяку неміч у людях.

: Our warmest greetings extended to
all visitors and guests who are participating in
today’s Divine Liturgy. What a joy it is to have you
praying with us! After the service, do not hesitate to
introduce yourselves to Fr. Taras and find out more
information regarding the Orthodox faith.
attending the services is cordially invited
to join in fellowship over coffee and sweets in the
cathedral hall immediately following the Liturgy.
Father Taras will be away on a
family vacation July 1 – 8. In case of emergency, he
may still be reached at 215-927-2287.
Over the summer, UOC of USA
offers three different camping programs at All
Saints Camp in Emlenton, PA. These programs
create a great opportunity for our children to make
new friends, learn about faith while having fun, and
grow in Christ. If you would like to have your child
attend one of the programs but you are
experiencing financial difficulty – please see
Fr. Taras.
If

найщиріші привітання до всіх
гостей та відвідувачів, які приєдналися сьогодні
до нас на Божественну Літургію. Яке це щастя,
що ви молитеся разом з нами! Після закінчення
Літургії, не забудьте познайомитися з отцем
Тарасом і знайти чимало цікавої інформації про
Православну
віру.
присутній,
запрошений до церковного залу на каву та
товариську розмову, після Літургії.
Отець Тарас буде у відпустці з 1 по 8
липня. Áóäü ëàñêà, ïðè íåîáõ³äíîñò³, äçâîí³òü
íà íîìåð öåðêîâíîãî òåëåôîíó 215-927-2287.
Під час літніх канікул, Український
Православний Табір Всіх Святих, має три
сесійні табори для дітей різного віку. Це надає
чудову можливість для наших дітей придбати
нових друзів, поглибити знання у Православній
вірі і просто мати чудовий час. Якщо Ви хотіли
б, щоб ваша дитина відпочила у цьому таборі,
але Ви не маєте фінансової можливості, будь
ласка, зверніться до о. Тараса.
- Якщо
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your child is attending our camping programs at All
Saints Camp, the cathedral is looking into a large
capacity van for transportation. To reserve a seat, or
for more information, please contact Andrew
Passyn. (610-908-6089)
- Since
we understand Communion to mean that we have
all things in common, sharing an identical Faith,
only those who are members of the Orthodox
Church and who have prepared themselves through
prayer, fasting and recent confession may
participate in Holy Communion Following
reception of Holy Communion, we should stay in
the church until the conclusion of the Liturgy. Our
fellowship begins after we venerate the Cross and
receive the Blessed Bread (of which all may
partake). If you have questions concerning the
above, or if you would like to become a member of
the Church, please feel free to speak with Fr. Taras.

ваша дитина буде приймати участь у програмах
табору Всіх Святих, і ви зацікавлені у груповій
транспортації, будь ласка, зв'яжіться з Андрієм
Пасиним за подальшою інформацієїю. (610-9086089)

Whenever we’re away from home on vacation,
mountains or the beach, there is usually an
Orthodox Church within reasonable driving
distance. Willfully missing Liturgy when we have
the opportunity to attend, is probably not the best
way to show our love for God. Fr. Taras will be
happy to help you find a church near your cottage
or vacation destination.
As you know, the parish
continues to have expenses during the summer.
Before leaving on vacation be sure to offer a
donation which will cover the time you will be
away. We also encourage our parishioners and
guests to submit post-dated checks, so that the
parish will continue to have a steady cash-flow
throughout the year. Thank you!

Активна участь у Св. Літургії в
неділю і на святах, це християнський обов’язок
кожної людини. Пропускати Св. Літургію без
причини - це не дуже Богоугодне діло. Коли
будете на вакаціях, чи на дачі, знайдіть
православну церкву в околиці де знаходетеся і
беріть участь у службах там кожної неділі.

Причастя – (мається на увазі
спільність у духовному житті, приналежність
до одного віросповідання) можуть приймати
тільки ті, хто є членами Православної Церкви, і
які підготували себе через молитву, піст і
сповідь. Після отримання Святого Причастя, ми
повинні залишатися в церкві до завершення
Літургії. Наше спілкування починається після
того, як ми поцілуємо Хрест і отримаємо
просфору (яку можуть брати усі присутні).
Якщо у вас є питання, до вище викладеного, або
якщо ви хотіли б стати членом Православної
Церкви, будь ласка, звертайтеся до о. Тарасà.

Не забудьте, що наша парафія
потребує Вашу фінансову підтримку і під час
літа також. Перед тим, як виїжджаєте на
вакації, складайте додаткову пожертву парафії,
щоби парафія могла покрити всі необхідні
витрати у Вашій відсутності. Дякуємо!

А чи ви помічали з якою трепетною чистотою перші сонячні промінці цнотливо торкаються землі
недільним ранком? Ні?! Тоді я вам розповім, як з Божого милосердя, приходить сьомий день.
О, він неповторний як і сама душа! То він виблискує росою на яблуневім цвіті, то чарує
багряністю обрію стиглого колосся, то кружляє падолистом в осінньому танку, а ще він любить
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прийти, коли земля біло – непорочна, неначе душа, яка очистилась святими таїнствами…
Долинає відгомін церковного дзвону. Люди поспішають на богослужіння. Моя душа, наче те дитя
в утробі матері, тріпоче від передчуття любові, яка буде литися рясним дощем на спраглу землю
мого серця. Вкотре переконуюсь, що без свого щонедільного паломництва до храму Господнього,
я б перетворилася на квітку, яку зірвали, але у вазу з водою так і не донесли.
Дорогою до церкви пригадую собі, як я несміливо і поступово відкривала для себе роль Ісуса
Христа у моєму житті. Пам’ятаю такий період коли я боялася темряви. Я скоромовкою читала
вечірню молитву, а думками вже огорталася з усіх сторін теплою ковдрою, щоб сховатися від
жахливих монстрів які вимальовувалися на стінах кімнати. Так продовжувалося декілька років,
доки я не зізналася сама собі, що я більше боюсь не густоти нічної темряви, а самотності. Адже, в
сусідній кімнаті спали батьки. В іншій – бабуся з молодшою сестричкою. Їм же зовсім не страшно,
вони мають один одного! І в ту хвилину у моїй голові, наче миттєвим спалахом зірки, майнула
думка: я теж не одна, я ж щойно молилася до Самого Живого Бога, і я знаю і вірю що Він всюди
єси і все наповняє… (Прем. 1, 7; молитва «Царю Небесний»). Я блискавично зіскочила з ліжка
намацала в кімнаті стілець, приставила його близенько – близенько до своє постелі, знову
вкрилася з головою, але на цей раз сміливо витягнула руку не боячись, що її відгризе якесь
чудовисько, і тихенько сказала: «Ісусе добрий, благаю Тебе, присядь біля мого ліжка, візьме мене
за руку, заколиши мене Своїм святим спокоєм!». Це було вперше коли я заснула не в почутті
страху. Подібну безпеку, як тієї ночі, я відчувала в дитинстві, коли мій тато міцно тримаючи мене
за
руку
впевнено
переводив
через
дорогу.
Усміхаючись своїм спогадам, я зайшла на подвір’я храму. І мене накрила знайома хвиля
душевного переживання. Серце моє почало частіше битися, таке враження склалося, що я боюся,
але той страх, якийсь дуже тихий і великий, наче океан спокійної днини. Мені захотілося стати
пташкою, не торкатися, не оскверняти святого підніжжя Дому Господнього. Проте, усвідомлення
своєї гріховності не дає мені права навіть мріяти піднятись вище свого зросту. «…гріх мій час
повсякчас переді мною» (Пс. 50,5). Я, скоріш, сама собі нагадую собаку з покаліченою лапкою,
який
з
болем,
але
бадьоро,
тягне її
до
своєї
буди,
зализувати
рани.
Красу Господньої церкви я здатна передати лиш глибоким внутрішнім переживанням. Тут у
всьому панує гармонія. Я не можу натішитися, що в цьому ковчезі спасіння знайшлося місце для
моєї грішної та недостойної душі, яка хоче розмовляти з Богом мовою молитви. А ще мені дуже
подобається під час Святої Літургії стояти біля ікони Божої Матері «Пом’якшення злих сердець.
Семистрільна». Я тоді малюю у своїй уяві, що Богородиця випромінює чудодійне миро на моє
жорстоке серце, і шкарлупа, якою воно вкрилося, лущиться і відпадає. Не даремно кажуть, що
легше збудувати Храм Господній ніж храм своєї душі. Адже праця над собою триває не рік і не
два, а на протязі всього життя. А яких зусиль вартує те, щоб на богослужінні в любові
прославляти господа і душею, і тілом, щоб в єдиному був єдиний дух (Мф. 22,37; 1Кор. 6,20; Єф.
4,4) і щоб не засмутити Ісуса своєю двоєдушністю, щоб не виглядати в Божих очах побіленим
гробом! Як що ж гарно прибратися, можна і в труні дивитися писаною красунею. Під розкішною
оболонкою часто живе гниле нутро. А Господу найменше потрібне наше лицемірство (МФ. 23,2728).
Бог є світло (Ів. 8, 12) своєю Любов’ю і милосердям Він прагне загоїти наші духовні рани, зболені
думки, неміч тілесну. А нам залишається лиш повірити Христу і відкрити двері своєї душі, що
Боже
слово,
Божа
Благодать
наповнила
її
по
вінця.
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Служба Божа – це духовна трапеза. Всі християни повинні виходити з храму Господнього духовно
ситими, Слово Боже має переповнювати наш дух (Ів. 6, 35; Лк. 4,4). Щоб так і хотілося по дорозі
додому і переповісти, яка ж велика, правдива і безкінечна любов Христа до кожного із нас.
Сказати, як йому боляче, коли він бачить листопад наших душ. А як радіє, коли в нашому серці
появляються духовно сонячні думки. Будьмо вдячні Господу за все. Тернопільський поет В.
Вихрущ писав: «Ціню прожитих днів стерню. (За все в житті є плата)».
Я повертаюся зі Святої Літургії додому. Океан тихого світла напоює моє серце. Думки, які недавно
нагадували бджолиний рій, зараз приникли, як пташеня у людській долоні. Хочеться мовчати.
Господнє слово через уста священика зуміло запалити лампадку в моїй душі…
Коли у нас все гаразд – не потребуємо сторонньої допомоги, однак коли з’являються труднощі, то
починаємо шукати підтримки. Але Служба Божа має велику силу на людину. Кожного разу, коли
ви переступаєте поріг храму, отримуєте справжню благодать.
Дуже важливо бути в церкві тоді, коли нам зовсім не хочеться цього робити.
Церква – це люди, а не місце, те, чим християни є, а не куди
ходять, це сім’я, яка має збираитись разом задля Євхаристії, спільних молитов, спілкування.
Саме тому потрібна жива участь. Звісно, ти можеш переглянути трансляцію, але не буде зустрічі з
іншими, не буде Причастя. Звісно, можна й самому молитись і читати Біблію, але не отримаєш
того, що дає спільна молитва.
Церковна спільнота потрібна тобі насамперед тоді, коли скрутно. Коли все гаразд, ми не надто
потребуємо допомоги, бо зарaджуємо собі самі. Але церковні спільноти є для того, щоби
допомогти звестися, коли падаємо, допомогти проснутись, коли впадаєм у духовну сплячку.
Спільнота – це середовище, в якому можемо духовно рости, де кожен учасник може допомогти і
потребує допомоги від тебе водночас. Але ти не зможеш оцінити цього, якщо не будеш присутнім.
Зібрання людей в Боже ім’я – це завжди середовище благодаті, бо Господь присутній там.
Ми збираємось в церкві для того, щоби робити це на спомин і славу Божу, щоби втішатись
благодаттю, зростати духовно. Бог приходить до нас, щоби скріпити. Кожного разу у Євхаристії
приймаємо Тiло і Кpoв Господа на спaсіння душі і тiла. Якщо переживаєш певну кpизу, то
насамперед – довірся Богові, проси у Нього благодаті йти до церкви і любити її.
Йти тому, що кожної неділі твої ближні збираються і пригадують смepть за наші грiхи і
воскресіння Спасителя, а це саме те, про що всі ми маємо пам’ятати, незалежно від того, що
діється у нашому житті.
Іти тому, що камінь, який загородив тобі вихід з печери відчаю, може бути відсунений за одну ніч
і якщо Бог одного разу це зробить, то його не зможуть зупинити ні римські вoїни, ні юдейські
первосвященики.
Йди до церкви, бо ти прагнеш, щоби твій шлюб став кращим.
Йди, бо твої проблеми не настільки реальні, як тобі здається і тому що хліб і вuно говорять про
розn’яття найгipших твоїх грiхів і моментів, які ти коли-небудь переживав.
Іди до церкви, щоби духовно зростати. Дозволь Богу діяти у тобі.
Дуже важливо – бути в церкві, коли тобі не хочеться в ній бути. Тому особливо тоді – іди до
церкви.
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