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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.
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Metropolitan Antony, Tania Peltekis, Volodymyr Katolik, Lanya, Irene and Yura
Trypupenko, Steve Hawras, 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! Having then gifts differing according to
the grace that is given to us, let us use them: if
prophecy, let us prophesy in proportion to our
faith; or ministry, let us use it in our ministering; he
who teaches, in teaching; he who exhorts, in
exhortation; he who gives, with liberality; he who
leads, with diligence; he who shows mercy, with
cheerfulness. Let love be without hypocrisy. Abhor
what is evil. Cling to what is good. Be kindly
affectionate to one another with brotherly love, in
honor giving preference to one another; not lagging
in diligence, fervent in spirit, serving the Lord;
rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing

Браття! I як, за даною нам благодаттю, маємо
рiзнi дарування, то, якщо маєш пророцтво,
пророкуй за мірою віри; якщо маєш служіння,
перебувай у служінні; якщо учитель, — у
навчаннi; якщо утiшитель, утiшай; хто роздає,
роздавай у простотi; начальник, начальствуй зi
стараннiстю; хто милосердствує, милосердствуй
зi щирiстю. Любов нехай буде нелицемiрна;
ненавидьте зло, прихиляйтеся до добра; будьте
братолюбнi один до одного з нiжнiстю;
випереджайте один одного шанобливiстю; у
старанностi не лiнуйтесь, духом палайте;
Господевi служiть; утiшайтесь надiєю; в
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steadfastly in prayer; distributing to the needs of the скорботах будьте терплячі; в молитвi постiйнi; у
saints, given to hospitality. Bless those who потребах святих берiть участь; будьте гостиннi
persecute you; bless and do not curse.
до подорожніх. Благословляйте гонителiв
ваших; благословляйте, а не проклинайте.

At that time: when Jesus crossed over, and came to
His own city. Then behold, they brought to Him a
paralytic lying on a bed. When Jesus saw their faith,
He said to the paralytic, "Son, be of good cheer;
your sins are forgiven you." And at once some of
the scribes said within themselves, "This Man
blasphemes!" But Jesus, knowing their thoughts,
said, "Why do you think evil in your hearts? For
which is easier, to say, 'Your sins are forgiven you,'
or to say, 'Arise and walk'? But that you may know
that the Son of Man has power on earth to forgive
sins-then He said to the paralytic, "Arise, take up
your bed, and go to your house." And he arose and
departed to his house. Now when the multitudes
saw it, they marveled and glorified God, who had
given such power to men.

У той час: коли Ісус, переплив назад і прибув
до Свого міста. І ось принесли до Нього
розслабленого, що лежав на постелі. І,
побачивши
віру
їхню,
Ісус
сказав
розслабленому: дерзай, чадо! Прощаються тобі
гріхи твої! При цьому деякі з книжників
говорили собі: Він богохульствує. Ісус же,
бачачи помисли їхні, промовив: навіщо ви
думаєте лукаве в серцях своїх? Бо що легше —
сказати: прощаються тобі гріхи, чи сказати:
встань і ходи? Та щоб знали ви, що Син
Людський має владу на землі прощати гріхи.
Тоді говорить розслабленому: встань, візьми
постіль твою та йди у дім твій. І той устав, узяв
постіль свою і пішов у дім свій. Народ же,
побачивши це, здивувався і прославив Бога,
Який дав таку владу людям.

Fr. Taras will be away from the
з 28 по 31 липня, о. Тарас
parish July 28-31 attending the annual UOL перебуватиме на конвенції УПЛіги у Пітцбургу,
Convention in Pittsburg, PA. In case of an ПА. При необхідності, дзвоніть на номер
emergency, he may still be reached at 215–927– церковного телефону 215-927-2287.
2287
Чи не бачили
Give them a call. See how they are doing. Let them когось давно в церкві? Задзвоніть до них.
know that you not only miss them but also care Довідайтеся як вони. Дайте їм знати що ви про
enough to see if everything is okay. A kind word них думаєте та турбуєтеся. Добре слово, завжди
can go a long way.
зігріє людську душу.
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

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.
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or vacation destination.
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the bright future of our Church! Become a Guardian of the Metropolia! Introducing the
Guardians of the Metropolia, a new charitable organization of the UOC of USA. We are dedicated to
promoting our Orthodox Christian Faith, growing the core ministries of the UOC of USA, and leaving a
strong Church for future generations. Guardians of the Metropolia are committed to supporting the
following core ministries of our Church: • Charitable Projects • Youth Ministry • Religious Publications •
Seminary • Missions • Clergy Development • Community Outreach • Upgrades to existing facilities or
programs inside of the UOC of USA. You too can become a member of this devoted group! Register
today! If not us, then who will help our Mother Church?! For more information, please visit our website:
www.guardiansofmet.org

світле майбутнє нашої Церкви! Станьте Покровителем/ою
Митрополії! Покровителі Митрополії є новою, благодійною організацією УПЦ США, яка
концентруватиме свою діяльність на поширенні вчення Православної Християнської Віри,
розбудові Відділів Праці УПЦ США та збереженні міцною УПЦ США для майбутніх поколінь.
Покровителі Митрополії зобов'язуються підтримувати Відділи Служіння Церкви: • Відділ
Благодійності • Відділ Праці з Молоддю • Відділ Літургійних Видань • Семінарію • Відділ
Місіонерства • Відділ Розвитку Духовенства • Місцеві гуманітарні проекти • Оновлення будівель
та спонсорування інших церковних проектів УПЦ США. Будь-ласка ставайте членами цієї
організації! Якщо не ми, то хто ж допоможе нашій Матері-Церкві?! Для більш детальнішої
інформації відвідайте нашу вебсторінку www.guardiansofmet.org
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