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3 July 2022 – 3 липня 2022 

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, 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.   
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Metropolitan Antony, Tania Peltekis, Volodymyr Katolik, Lanya, Irene and Yura 
Trypupenko, Steve Hawras, 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! Therefore, having been justified by faith, 
we have peace with God through our Lord Jesus 
Christ, through whom also we have access by faith 
into this grace in which we stand, and rejoice in 
hope of the glory of God. And not only that, but we 
also glory in tribulations, knowing that tribulation 
produces perseverance; and perseverance, character; 
and character, hope. Now hope does not disappoint, 
because the love of God has been poured out in our 
hearts by the Holy Spirit who was given to us. For 
when we were still without strength, in due time 
Christ died for the ungodly. For scarcely for a 
righteous man will one die; yet perhaps for a good 
man someone would even dare to die. But God 
demonstrates His own love toward us, in that while 
we were still sinners, Christ died for us. Much more 
then, having now been justified by His blood, we 

Браття! Отже, виправдавшись вiрою, ми маємо 
мир з Богом через Господа нашого Iсуса Христа, 
через Якого вiрою i одержали доступ до тiєї 
благодатi, в якiй стоїмо i хвалимось надiєю 
слави Божої. I не цим тiльки, але хвалимось i 
скорботами, знаючи, що вiд скорботи походить 
терпiння, вiд терпiння — досвiдченiсть, вiд 
досвiдчености — надiя, а надiя не посоромить, 
тому що любов Божа влилась у серця нашi 
Духом Святим, даним нам. Бо Христос, коли ми 
ще були немiчнi, в призначений час помер за 
нечестивих. Бо навряд чи хто помре за 
праведника; хiба що за добродiйника, можливо, 
хтось i зважиться померти. Бог же Свою любов 
до нас доводить тим, що Христос помер за нас, 
коли ми були ще грiшниками. Тож, тим бiльше 
нинi, будучи виправданi Його Кров’ю, 
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shall be saved from wrath through Him. For if when 
we were enemies we were reconciled to God 
through the death of His Son, much more, having 
been reconciled, we shall be saved by His life.

спасемося Hим вiд гнiву. Бо коли, бувши 
ворогами, ми примирилися з Богом смертю 
Сина Його, то тим бiльше, примирившись, 
спасемося життям Його.

The Lord said: The lamp of the body is the eye. If 
therefore your eye is good, your whole body will be 
full of light. But if your eye is bad, your whole body 
will be full of darkness. If therefore the light that is 
in you is darkness, how great is that darkness! No 
one can serve two masters; for either he will hate 
the one and love the other, or else he will be loyal 
to the one and despise the other. You cannot serve 
God and mammon. Therefore I say to you, do not 
worry about your life, what you will eat or what 
you will drink; nor about your body, what you will 
put on. Is not life more than food and the body 
more than clothing? Look at the birds of the air, for 
they neither sow nor reap nor gather into barns; yet 
your heavenly Father feeds them. Are you not of 
more value than they? Which of you by worrying 
can add one cubit to his stature? So why do you 
worry about clothing? Consider the lilies of the 
field, how they grow: they neither toil nor spin; and 
yet I say to you that even Solomon in all his glory 
was not arrayed like one of these. Now if God so 
clothes the grass of the field, which today is, and 
tomorrow is thrown into the oven, will He not 
much more clothe you, O you of little faith? 
Therefore do not worry, saying, 'What shall we eat?' 
or 'What shall we drink?' or 'What shall we wear?' 
For after all these things the Gentiles seek. For your 
heavenly Father knows that you need all these 
things. But seek first the kingdom of God and His 
righteousness, and all these things shall be added to 
you. 

Сказав Господь:  Світильником тіла є око. 
Отже, якщо око твоє буде чистим, то і все тіло 
твоє буде світлим; коли ж око твоє буде 
нечистим, то і все тіло твоє темним буде. Отже, 
якщо світло, що в тобі, є темрявою, то яка ж 
тоді темрява? Ніхто не може двом господарям 
служити: бо або одного полюбить, а другого 
буде ненавидіти; або одного триматиметься, а 
другим знехтує. Не можете служити Богові й 
мамоні. Задля цього кажу вам: не піклуйтеся 
для душі вашої, що вам їсти чи пити, ні для тіла 
вашого, у що вдягнутися. Чи душа не більша за 
їжу, а тіло — за одяг? Погляньте на птахів 
небесних: вони не сіють, не жнуть, не збирають 
у житниці; і Отець ваш Небесний годує їх. Хіба 
ж ви не набагато кращі за них? Та й хто з вас, 
турбуючись, може додати собі зросту хоч на 
один лікоть? І про одяг чого піклуєтесь? 
Подивіться на лілеї польові, як вони ростуть: не 
трудяться і не прядуть; кажу ж вам: що й 
Соломон у всій славі своїй не одягався так, як 
кожна з них; якщо ж траву польову, що 
сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так 
зодягає, то хіба не набагато краще зодягне вас, 
маловіри! Тож не турбуйтеся і не кажіть: що 
нам їсти? чи що пити? або: у що одягтися? Бо 
всього цього язичники шукають; знає бо Отець 
ваш Небесний, що ви маєте потребу в усьому 
цьому. Шукайте ж спершу Царства Божого і 
правди Його, і все це додасться вам. 

 Father Taras will be away from the 
parish through July 8. In case of an emergency, he 
may still be reached at 215-927-2287.

 Отець Тарас буде перебувати у 
відпустці до 8 липня. Áóäü ëàñêà, ïðè 
íåîáõ³äíîñò³, äçâîí³òü íà íîìåð öåðêîâíîãî 
òåëåôîíó 215-927-2287.
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We thank Fr. Myroslav for serving 
the Liturgy today, during the absence of  
Fr. Taras. May our Lord grant Fr. Myroslav many 
years of service in the vineyard of our Lord!  

 Щиро дякуємо o. Мирославу, за те 
що він відслужив сьогоднішню Літургію під час 
відсутності о. Тараса. Нехай Господь Бог 
благословить o. Мирославa на многії, благії 
літа!

Sr. UOL chapter will meet next Sunday, July 
10, following Liturgy, to discuss upcoming projects 
and events. Everyone is welcome to join. 

Засідання старшого відділу УПЛіги 
відбудеться 10 липня, після Літургії, щоб 
обговорити майбутні проекти. Запрошуємо всіх 
бажаючих приєднатисядо нас. 

Give them a call. See how they are doing. Let them 
know that you not only miss them but also care 
enough to see if everything is okay. A kind word 
can go a long way.

Чи не бачили 
когось давно в церкві? Задзвоніть до них. 
Довідайтеся як вони. Дайте їм знати що ви про 
них думаєте та турбуєтеся. Добре слово, завжди 
зігріє людську душу.

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. 

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. 

If 
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)

 - Якщо 
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. (610-908-
6089) 

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.

 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.

Кожна людина вмирає. Та Господь дарував нам тверду надію на безсмертя. Сам Перший Він 
пройшов цим шляхом, як проста людина: через святе життя — на хрест — і в життя вічне, й усім, 
хто пішов за Ним, дарував це неосяжне чудо — ЖИТТЯ, що ніколи не старіє, а вічно існує, життя 
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в радості та світлі безмежної любові, краси і творчості. Для нас, грішних і маловірних, Він явив 
чудесні знамення й підтвердження істинності своєї обітниці. Цими знаменнями нам є : люди, 
які увірували всім серцем у Христа і пішли за Ним, взявши кожен свого хреста, не шкодуючи ані 
сил своїх, ані самого життя заради любові до Світла, до Правди. І Господь на їхню любов і 
терпіння відповів рясногранною благодаттю, яку святі люди випромінювали ще за свого земного 
життя, освітлюючи все навколо себе. Щедро наділяв Господь Своїх дітей дарами зцілювати 
хвороби, вигонити бісів, захищати молитвою тих, хто в небезпеці, допомагати в найтяжчих 
обставинах, передбачати події, просвітлювати розум, заспокоювати серце скорботним і 
потьмареним тощо. Після ж смерті цих праведників багатьох із них Господь прославив 
нетлінністю тіла, і біля тих святих мощей та на могилах святих продовжували відбуватися 
благодатні чуда: зцілення, втихомирення пристрастей, допомога в біді, у всякій потребі. І це 
природно, бо якщо святі мали таку силу молитви, коли були обтяжені смертним тілом, слабким і 
грішним, — то наскільки більшу силу благодатної допомоги являтимуть, коли Господь, як друзів 
і дітей, приймає їх в оселі Небесні, коли вони наслідують силу та славу Господню і молитва їх 
сягає престолу Царя Слави! 
Тому духовні отці наші вчать нас якнайчастіше звертатися до святих, спілкуватися ліпше з 
ними — незрадливими, надійними друзями, аніж із легкодушним і грішним товариством. 
Спілкування зі святими просвітлює душу, навчає, допомагає знаходити шлях спасіння. Це 

, що не забудуть нас у молитвах до Бога, і в 
страшний час розлучення нашої душі з тілом будуть заступниками за нас перед Господом. 
Усе, що ми подаємо в цій маленькій, далеко не повній збірочці — то певний досвід, що з глибини 
сторіч аж до нашого часу підтверджує неодмінну допомогу істинно живих святих угодників 
Божих нам, грішним, у цьому прекрасному, багатостраждальному і такому короткому житті. 
А втім, ми маємо твердо пам’ятати, що молитва до святих Божих і до Господа — це не «читання» 
молитов і не ставлення свічки, — а , життя серця у слові до святого, 
вогонь життя та віри (який символізують наші свічки перед іконами у храмах). Немає прохання, 
яке не почув би й не виконав Господь за молитви наші й святих Своїх за нас, якщо самі ми 
підіймемося Йому назустріч і докладемо зусиль у добрих справах, якщо намагатимемося жити 
праведно. Нехай не сподівається на допомогу жодна людина, яка ліниво і двоєдушно читатиме 
молитву та без внутрішнього зусилля виконуватиме в церкві обряди. 
«Від днів же Івана Хрестителя донині Царство Небесне силою добувається, і хто докладає зусилля, 
здобуває його» (Мф. 11,12). 
«Просіть, і дасться вам, шукайте, і знайдете; стукайте, й відчинять вам» (Мф. 7,7). Амінь. 

Божа Матір, яка у Кані Галілейський на весіллі була присутня разом із Господом і його 
учениками і просила Свого Божественного Сина, щоб нічим не затьмарилося свято весілля. 
Симон Зилот Апостол (†І; 23 травня). За переданням, Симон був женихом на весіллі в Кані 
Галілейській. 
Ангел Хоронитель. 
Хрисанф та Дарія мчч. (†238; 1 квітня). Це святе подружжя ще до свого шлюбу змовилося жити 
свято в Бозі, і знають щастя подружньої єдності. 
Трифон мч. 
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Петро князь благовірний (у Чернецтві Давид) і Февронія княгиня (у чернецтві Євфросинія). 
Муромські чудотворці (†1228; 8 липня). Ці святі благословляють на шлюб. 
Косма та Даміан (†ІІІ; 14 листопада). 

Божа Матір на честь її ікони «ПОМІЧ У ПОЛОГАХ» (1891). 
Божа Матір на честь її ікони «СКОРОПОСШЛУШНИЦЯ» (22 листопада). Ця ікона Скорої 
Помічниці Божественної сотворила незліченне море чудес: сліпим надавала прозріння, кривим — 
уздоровлення, розслабленним — зцілення, багато кораблів врятувала від загибелі під час 
страшних штормів, невільників виводила непошкодженими з полону, й інші дивовижні чудеса 
творила усім, хто звертався до неї із вірою. 
Божа Матір на честь її ікони «ЦІЛИТЕЛЬНИЦЯ» (XVIII; 1 жовтня) «Малих дітей втішаєш …. 
найрізноманітніші пристрасті підпокорюєш, усе бо можливо заступництвом Твоїм до Сина Твого 
Христа. Бога нашого». 

Іоаким та Анна прав, батьки Пресвятої Діви Марії (22 вересня). Святі до старості несли гірку 
неплідність, та за чистоту і святість Господь обдарував їх Пречистим Преблагословенним Дитям, 
Марією, що дарувала світові Спасителя. 
Захарія пророк та Єлисавета праведна, батьки Івана Хрестителя Предтечі (†І; 18 вересня). 
Ці батьки також до старості не мали дітей, але Господь нагородив їх святою дитиною: 
«найбільшим з народжених жінками». 
Роман преп. (V; 10 грудня). Багатьох неплідних жінок преподобний зцілював молитвою, і вони 
народжували дітей. Такого благодатного дару святий сподобився за своє подвижницьке життя, 
він споживав тільки хліб, сіль та воду, ніколи не запалював світла. Ще за своє життя преподобний 
зцілив багато недужих та немічних. 
Євдокія преп. (†біля 160-170; 14 березня). Святій чудотворниці моляться жінки, що не можуть 
завагітніти. 
Параскева П`ятниця мц. (III; 10 листопада). Свята Параскева особливо шанована на Україні як 
скора заступниця та допомога в усіх життєвих справах, покровителька подружньої оселі 
(домашнього господарства, та сільськогосподарської праці молитовниця за хороших женихів). 
Іван — мученик-немовля (†І; 11 січня). Святе немовлятко постраждало з іншими Віфлеємськими 
немовлятами під час їх знищення Іродом. Молитви біля його гробу розрішали жінок від 
неплідності. 
Євфимій Великий преп. (†473; 2 лютого). За дивне подвижницьке життя Господь нагородив 
святого дарами чудотворення та прозорливості. Молитвою він зводив дощ з неба, зцілював 
безнадійно хворих, вигонив бісів, бачив помисли людські та властивості душі, рятував людей під 
час голодоморів та розрішав неплідність. 
Іпатій Руфіанський преп. (†біля 446; 13 квітня). Ще за життя свого святий зцілював біснуватих, 
сліпих, кульгавих, сухих, хворих на водянку, неплідних жінок, і тих. що не мали молока. 

Святі Євангелисти Іван Богослов (†98-117; 21 травня), Марк (†І; 8 травня). Лука (†І; 31 жовтня) та 
Матфей (†60; 29 листопада). 

 


