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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 reestablish 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.

*PLEASE NOTE WE DO NOT KNEEL TO

*УВАГA - МИ НЕ СТАЄМО НА КОЛІНА
ДО П'ЯТИДЕСЯТНИЦІ *

PENTECOST*
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Jurij Trypupenko, Daria Danyo, Fr. Nestor Kowal, Vera Kowal-Krewson,
PM Maryann Nakonachny, PM Maryann Chubenko, Irena Sherba, Elisaveta Buzak,
Ann Stryzak, Hryhorij Bilous, Gregory Karbiwnyk, JT, Kirsten, Andrew & Sophia
Holubowsky, Lida Katolik, Wasyl Soroka, Barbаra Sembrot, Mary Konchak, Taras
and Anna Kowal, Ivan Sawchuk, Oksana Naber, Joe Zador, Cathy Zador, Joe Zador,
Jr., Helen Wilwert, Lauren Shevchek, Ivan Jakubenko, Anna Kuchirka, Orysia Nowosiwsky, Halyna
Palamar, Maria Maly, Stephen Sheptak, Oleh Rosputko, Tamara & Serge Komarowski, Olha
Bohuslavsky, Klaudia Pacowska, Elizabeth & Lisa Curry, Victor Prasko, Theodore Pershyn, Zenon
Forosty, Миколай Сергійович Олійник, Austin, Katherine and Olivia Ball, Athanasios Peltekis and Vira
Shapowalenko.

For Paul had decided to sail past Ephesus, so that
he would not have to spend time in Asia; for he
was hurrying to be at Jerusalem, if possible, on the
Day of Pentecost. From Miletus he sent to Ephesus
and called for the elders of the church. And when
they had come to him, he said to them: "You
know, from the first day that I came to Asia, in
what manner I always lived among you, Therefore
take heed to yourselves and to all the flock, among
which the Holy Spirit has made you overseers, to
shepherd the church of God which He purchased

Бо Павло захотів поминути Ефес, щоб не
затриматися йому в Асiї: вiн поспiшав, щоб‚
якщо можливо, на день П’ятдесятницi бути в
Єрусалимi. З Мелита ж, пославши до Ефеса, вiн
скликав пресвiтерiв церкви, i, коли вони
прийшли до нього, вiн сказав їм: «Ви знаєте, що
я з першого дня, як прийшов в Асiю, весь час
перебував з вами. Отже, пильнуйте себе i всю
отару, в якiй Дух Святий настановив вас бути
єпископами, пасти Церкву Господа i Бога, яку
Вiн надбав Кров’ю Своєю. Бо я знаю, що пiсля
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with His own blood. For I know this, that after my
departure savage wolves will come in among you,
not sparing the flock. Also from among yourselves
men will rise up, speaking perverse things, to draw
away the disciples after themselves. Therefore
watch, and remember that for three years I did not
cease to warn everyone night and day with tears.
So now, brethren, I commend you to God and to
the word of His grace, which is able to build you
up and give you an inheritance among all those
who are sanctified. I have coveted no one's silver
or gold or apparel. Yes, you yourselves know that
these hands have provided for my necessities, and
for those who were with me. I have shown you in
every way, by laboring like this, that you must
support the weak. And remember the words of the
Lord Jesus, that He said, 'It is more blessed to give
than to receive.' And when he had said these
things, he knelt down and prayed with them all.

вiдходу мого прийдуть до вас лютi вовки, якi
не щадитимуть стада; та i з вас самих постануть
люди, якi говоритимуть неправдиво, щоб
повести учеників за собою. А тому пильнуйте,
пам’ятаючи, що я три роки день i нiч
безперестанно зi сльозами навчав кожного з
вас. I нинi передаю вас, браття, Боговi i слову
благодатi Його, Який зможе навчати вас бiльше
i дати вам спадщину з усiма освяченими. Hi
срiбла, нi золота, нi одягу я нi вiд кого не
побажав; самi знаєте, що потребам моїм i тих,
що були зi мною, послужили цi руки мої. У
всьому показав я вам, що, так працюючи, треба
пiдтримувати слабких i пам’ятати слово
Господа Iсуса, бо Вiн сам сказав: «Блаженнiше
давати, нiж приймати». Сказавши це, вiн став
на колiна i з усiма ними помолився.

At that time, Jesus spoke these words, lifted up His
eyes to heaven, and said: "Father, the hour has
come. Glorify Your Son, that Your Son also may
glorify You, as You have given Him authority over
all flesh, that He should give eternal life to as
many as You have given Him. And this is eternal
life, that they may know You, the only true God,
and Jesus Christ whom You have sent. I have
glorified You on the earth. I have finished the
work which You have given Me to do. And now, O
Father, glorify Me together with Yourself, with
the glory which I had with You before the world
was. I have manifested Your name to the men
whom You have given Me out of the world. They
were Yours, You gave them to Me, and they have
kept Your word. Now they have known that all
things which You have given Me are from You.
For I have given to them the words which You
have given Me; and they have received them, and
have known surely that I came forth from You;
and they have believed that You sent Me. I pray
for them. I do not pray for the world but for those

Одного разу, Ісус звів очі Свої до неба і сказав:
Отче! Прийшов час. Прослав Сина Твого, щоб і
Син Твій прославив Тебе; як Ти дав Йому владу
над усякою плоттю, щоб усьому, що Ти дав
Йому, дав Він життя вічне. Це ж є життя вічне,
щоб пізнали Тебе, Єдиного Істинного Бога, і
Того, Кого Ти послав, Ісуса Христа. Я
прославив Тебе на землі, звершив діло, яке Ти
доручив Мені виконати. І нині прослав Мене
Ти, Отче, в Тебе Самого — славою, яку Я мав у
Тебе, коли ще не було світу. Я явив ім’я Твоє
людям, яких Ти дав Мені від світу; вони були
Твої, і Ти дав їх Мені, і вони зберегли слово
Твоє. Нині зрозуміли, що все, що Ти дав Мені, є
від Тебе. Бо слова, які Ти дав Мені, Я передав
їм, і вони прийняли і зрозуміли воістину, що Я
зійшов від Тебе, і увірували, що Ти послав
Мене. Я за них благаю, — не за весь світ
благаю, але за тих, яких Ти дав Мені, тому що
вони Твої. І все Моє — Твоє, і Твоє — Моє; і Я
прославився в них. Я вже не в світі, та вони в
світі, а Я до Тебе йду. Отче Святий! Збережи їх
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whom You have given Me, for they are Yours.
And all Mine are Yours, and Yours are Mine, and I
am glorified in them. Now I am no longer in the
world, but these are in the world, and I come to
You. Holy Father, keep through Your name those
whom You have given Me, that they may be one
as We are. While I was with them in the world, I
kept them in Your name. Those whom You gave
Me I have kept; and none of them is lost except
the son of perdition, that the Scripture might be
fulfilled. But now I come to You, and these things
I speak in the world, that they may have My joy
fulfilled in themselves.

в ім’я Твоє, тих, кого Ти дав Мені, щоб вони
були єдине, як і Ми. Коли Я був з ними у світі,
Я зберігав їх в ім’я Твоє; тих, яких Ти дав Мені,
Я зберіг, і ніхто з них не загинув, тільки син
погибельний, щоб збулося Писання. Нині ж до
Тебе йду, і це говорю у світі, щоб вони мали в
собі радість Мою повну.

Our deep gratitude is expressed to
our church school teachers for their hard and
dedicated work with our children:
director of Church School and teachers

висловлюється
вчителям нашoї церкoвнoї шкoли:

Sunday, June 16th, at 1:00pm
the Ukrainian American Sport Center “TRYZUB”
will host a Father’s Day Ukrainian Fest.
Admission and parking is free FREE. Address:
County Line and Lower State Roads, Horsham,
PA.

Український фестиваль з
нагоди Дня Батька відбудеться в неділю, 16
червня, о 1:00 годині на Тризубівці.
Вступ і автостоянка - безкоштовні. Адреса:
County Line and Lower State Roads, Horsham,
PA.

: 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.

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.

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

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,

Низький
поклін Вам за
ваше терпіння і високу
We thank you духовність у навчанні нашої віри молодого
for passing on the teachings of our faith to our покоління. Молимося за ваше здоров'я.
younger generation and we pray that they will
carry it on forever.
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experiencing financial difficulty – please see Fr. але ви не маєте фінансової можливості, будь
ласка, зверніться до о. Тараса.
Taras.
under the direction of Maestro Oleh Mahlay,
invites the Philadelphia community to its 100th
anniversary concert on Sunday, June 23 at 2pm at
the Temple Performing Arts Center located at
Temple University. The concert will feature the
program that the Banduristy performed in Ukraine
last October as part of the Ukraine Centennial
Concert Tour.
Tickets are available for purchase online
https://www.eventbrite.com/e/ubc-centennialconcert or in-person at the Ukrainian Education
and Cultural Center in Jenkintown

під мистецьким керівництвом Олега Махлая
запрошує громаду Філядельфіїта околиць на
ювілейний концерт, присвячений сторіччю від
дня свого заснування, котрий відбудеться в
неділю 23 червня, о другій годині по полудню у
Temple Performing Arts Center при університеті
Temple. До Вашої уваги пропонується
програма, котра звучала Тури Капелі
Бандуристів історичною батьківщиною у
жовтні минулого року.
Квитки можна придбати в Українському
Освітньому
Культурному Центрі або на
інтернет
https://www.eventbrite.com/e/ubccentennial-concert

Please
remember that the Church is the house of God. коли Ви знаходитеся в храмі Божому. Ставтеся
з повагою до святині і до всіх молющихся.
Please respect it and refrain from talking.

SR. UOL CHAPTER MEETING AT THE SITE OF 2020 UOL CONVENTION
TODAY, JUNE 9, 1:00PM
ЛАСКАВО
THE CROWN PLAZA HOTEL
JOIN US!!!
ПРОСИМО!!!
260 MALL BOULEVARD
KING OF PRUSSIA, PA
Людям, які йдуть до храму, потрібно знати, що Церква – це особливий світ із своїми правилами і

установленнями. На шляху до храму потрібно читати молитву «Богородице Діво, радуйся…», або молитву
Ісусову. Якщо ви йдете іще з ким-небудь – не слід вести розмови на житейські теми, щоб це не відволікало
вас від головного – молитовного настрою перед Богослужінням.
.
Цього часу
зазвичай буває досить, щоб подати записку, купити і поставити свічки і прикластися до ікон.
Підходячи до храму, благочестиві християни, звертаючи погляд на святі хрести і куполи храму, чинять
хресне знамення і поясний поклін. Піднімаючись на паперть, знову тричі осіняють себе хресним знаменням
з поклонами.
Зайшовши в храм, слід зупинитися поблизу дверей і вчинити три поклони з молитвою : Боже, милостивим
будь до мене грішного. Після цього подають записки, прикладаються до ікон, ставлять свічки і займають
зручне місце, стоячи з благоговінням і страхом Божим.
Після закінчення служби, виходячи з храму прочитується таж сама молитва, що і при вході до храму.
Перебуваючи у храмі Божому, належить пам’ятати, що ми знаходимося в присутності Господа Бога, Божої
Матері, святих ангелів і святих. Потрібно боятися вільно чи невільно образити своєю поведінкою тих що
моляться і ті святині, які оточують нас в храмі Божому.

5

Якщо ви прийшли до храму під час Богослужіння, краще стриматися від того, щоби, протискуватися скрізь
тих що моляться, ставити свічки перед іконами. Свічка – це жертва Богу, але в даному випадку треба
пам’ятати, що більш угодною є інша жертва – «дух упокорений», смиренне усвідомлення своєї гріховності
перед Господом.
По можливості, стримуйтеся від зауважень, якщо, звичайно, немає явного хуліганства або кощунства. Тому
хто порушує норми поведінки зауваження слід робити в делікатній формі, без роздратованості і
підвищення голосу.
Недопустимим є ходіння по храмі під час служби, тим більше розмови. Зазвичай, під час богослужіння
моляться стоячи. Сидіти дозволяється тільки в особливих випадках: неміч, хвороба.
До ікон належить прикладатися, залишаючи в стороні великі сумки.
Підходити до Чаші під час Причастя потрібно з схрещеними руками на грудях – права поверх лівої.
Під час кадіння храму не слід повертатися слідом за священником і ставати спиною до вівтаря.
Під час відкриття і закриття Царських врат потрібно поклонитися.
Службу потрібно відстояти від початку до кінця. Служба – це не повинність, а жертва Богу.
Треба пам’ятати, що йти з богослужіння без крайньої потреби або з-за невідкладних обставин – гріх перед
Богом. Закінченням ранкового богослужіння являється вихід священника з хрестом. Цей момент носить
назву відпусту. Під час відпусту віруючі підходять до Хреста. Церква заповідає нам розходитись із храму в
благоговійному мовчанні, з вдячністю Богу, який сподобив нас бути присутніми в храмі, і з молитвою, щоб
Господь дарував можливість до кінця нашого життя відвідувати Його святий дім.
The time to arrive at the temple is before a service starts. For some unknown reason, however, it has become
customary - or rather a bad habit - for some individuals and families to come late. If you arrive after a service
begins, try to enter the temple quietly and observe what is happening. If a scripture selection is being read, or an
entrance is taking place, or during the Anaphora and Consecration, wait until it is finished to quickly find a seat. If
the celebrant is delivering a sermon, stay in the back of the temple until he has finished. If in doubt, check with
one of the ushers to see if it is a good time to seat yourself. Try not to interrupt a service by your entrance.
By the way, the best way to avoid the problem is to arrive on time - then you do not have to wonder whether it is
appropriate to enter or not. People who arrive late for the Divine Liturgy should not partake of the Eucharist.
Lighting candles is an important part of Orthodox worship. We light them as we pray, making an offering to
accompany our prayers. Orthodox typically light candles when coming into church - and that is usually the best
time to light them. But there are also times when candles should not be lit. It is not proper to light candles during
the Scripture readings, during the entrances, during the sermon, and most of the times when the faithful are
standing. If you find yourself arriving at the temple after the services have begun, a good rule of thumb to
remember is: if everyone is standing, wait until they are sitting to light a candle (unless of course they are sitting
for the sermon). Other than that is probably all right to light a candle.
Leaving the temple before the Dismissal is not only rude, but it deprives us of a blessing. Worship has a beginning
("Blessed is our God" or "Blessed is the Kingdom") and an ending ("Through the prayers of our holy fathers".) To
leave immediately after receiving Holy Communion is to treat the temple like a fast food restaurant where we
come and go as we please. We live in a fast paced world where we seem to be hurrying from place to place. But in
God's presence we need to make every attempt to light this pressure to move on to the next thing on the day's
agenda. When we ultimately get to the Kingdom of Heaven there will be no follow-on agenda; likewise when we
arrive and hear the words, "Blessed is the Kingdom . . ." we should be glad to sojourn in the presence of God's
house. We deprive ourselves of blessings by not being still and participating in God's holiness. Eat and run at
McDonald's - but stay in the temple to partake of God's precious gifts and to thank Him for them.
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