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Today, 1st Sunday after Pentecost. Tone 8. All 
Saints. Virgin-martyr Theodosia of Tyre. Virgin-martyr 
Theodosia. 
8:30 - 9:15 AM - Confessions 
9:00AM - 3rd & 6th Hours  
9:30AM - The Liturgy of St. John Chrysostom 
Panaкhyda for the repose of the soul of +Michael Bukacz 
req. by Ludmila Bukacz. 

Сьогодні, 1-ша неділя після П’ятидесятниці. 
Голос 8. Всіх Святих. Мц. Феодосії діви, Тирської. 
Прмц. Феодосії, діви. 
8:30 - 9:15 Сповідь 
9:00- 3-ій і 6-ий Часи 
9:30 - Літургія Св. Іoана Золотоустого 
Панахида для б.п. +Михайла Букача на прохання 
Людмили Букач.   

Saturday, 17 June - There will be no Vespers. Субота, 17 червня - Вечірня не відбудется. 
Sunday, 18 June – 2nd Sunday after Pentecost. 
Tone 1. All Saints of Ukraine. All Saints of the 
Holy Mount Athos. Hieromartyr Dorotheos, bishop of 
Tyre. Martyrs Marcian, Nicander, Hyperechius, Apollonius, 
Leonides, Arius, Gorgias, Selenias, Irene, and Pambo. St. 
Theodore the Wonderworker. Translation of the relics of the 
Blessed Ihor-George, great prince of Chernihiv and Kyiv. 
Blessed Constantine, metropolitan of Kyiv. 
Epistle: Romans 2:10-16 
Gospel: Matthew 4:18-23 
8:30 - 9:15 Confessions 
9:00AM - 3rd & 6th Hours 
9:30 AM - The Liturgy of St. John Chrysostom 

Неділя, 18 червня - 2-га неділя після 
П’ятидесятниці. Голос 1. Всіх святих землі 
Української. Всіх святих Афону. Сщмч. 
Дорофія, єп. Тирського. Мчч. Маркіана, Никандра, 
Іперехія, Аполлона, Леоніда, Арія, Горгія, Селінія, 
Іринія і Памвона. Прп. Феодора чудотворця. 
Перенесення мощів блж. Ігоря, вел. кн. Чернігівського і 
Київського. Блж. Константина, митр. Київського. 
Апостол: Римлян 2:10-16 
Євангелія: Матфея 4:18-23 
8:30 - 9:15 Сповідь 
9:00- 3-ій і 6-ий Часи 
9:30 - Літургія Св. Іoана Золотоустого 

Saturday, 24 June –5:00PM - Vespers. Субота, 24 червня - 5:00 год. – Вечірня. 
Sunday, 25 June – 3rd Sunday after Pentecost. Неділя, 25 червня – 3-тя неділя після 
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Tone 2. Synaxis of Halych Saints. Synaxis of 
Odessa Saints. Ven. Onuphrius the Great. Ven. Peter 
of Mt. Athos. Venn. John, Andrew, Heraclemon, and 
Theophilus, hermits of Egypt. 
8:30 - 9:15 AM - Confessions 
9:00AM - 3rd & 6th Hours  
9:30AM - The Liturgy of St. John Chrysostom 

П’ятидесятниці. Голос 2. Собор Галицьких 
святих. Собор Одесських святих. Прп. Онуфрія 
Великого. Прп. Петра Афонського. Прпп. Іоана, 
Андрія, Іраклемона і Феофила. 
8:30 - 9:15 Сповідь 
9:00- 3-ій і 6-ий Часи 
9:30 - Літургія Св. Іoана Золотоустого 

 
PRAYER CORNER 

We ask you to remember in your prayers the sick, hospitalized, those in 
nursing homes or confined to their homes. Our best wishes for a speedy 

recovery and good health are extended to the following individuals who are in 
need of God's healing and grace: 

Fr. Bazyl Zawierucha, Ruslana Korotinsky, Andrew Holubowsky, Diane Sufler, Lida 
Katolik, Wasyl Soroka, Barbаra Sembrot, Mary Konchak, Taras and Anna Kowal, Victor Hnatczenko, 

Oksana Naber, George Ley, Joe Zador, PM Irene Estocin, PM. Lydia Kowalczuk, Helen Wilwert, Lauren 
Shevchek, Ivan & Tatiana Jakubenko, Anna Kuchirka, Orysia Nowosiwsky,  Halyna Palamar, Maria Maly, 

Stephen Sheptak, Oleh Rosputko, Nina and Chester Zalenski, Silvia Onufrey, Marie Komar,  Klaudia 
Pacowska, Elizabeth & Lisa Curry, Victor Prasko, Henry Kudanovich, Theodore Pershyn, Zenon Forosty, 

Миколай Сергійович Олійник, Austin, Katherine and Olivia Ball, Paul Dawson  
and Vera Shapowalenko.  

If there is anyone who is in need of prayers and you would like to add them to the prayer corner, please notify Fr. Taras. 

CONGRATULATIONS: We would like to 
congratulate Iliya Lavskyy who participated in his 
First Holy Confession. May God bless you and grant 
you Many Years!!! We also would like to welcome 
with open hearts, the family and friends who join us 
today in worship on this special occasion. 

ПОЗДОРОВЛЯЄМО: Від щирого серця 
поздоровляємо Іллю Лавськoгo який сьогодні 
урочисто прийняв Першу Сповідь. Нехай 
Господь Бог благословить тебе на многії літа! 
Так само, вітаємо всіх гостей і родину, які 
приєдналися до нас в цей урочистий день! 

ATTENTION:  Fr. Taras is currently in Ukraine 
on a mission trip and will be away from the parish 
until June 22. During this time, Father Taras will be 
unable to receive phone calls and will have no access 
to email.  In case of an emergency and if you are in 
need of a priest, please contact Fr. Orest Poukhalskii 
at 267-240-5928. We would like to thank Fr. Orest 
Poukhalskii and Fr. Vasyl Shak, for serving the 
Liturgy, during the absence of Fr. Taras. 

УВАГА: о. Тарас приймає участь у мiсiйнiй 
пoдoрoжi на Українi до 22 червня.  Під час цього 
періоду, він не зможе приймати дзвінки і не буде 
мати доступ в соціальну сіть. При необхідності 
послуг священика дзвоніть, будь ласка, до отця 
Ореста Пухальського, пo телефoну 267-240-5928. 
Ми дякуємо о. Оресту Пухальському i o. Василію 
Шак, за те що вoни відслужили Літургіï під час 
відсутності о. Тараса. 

ATTENTION: 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 

УВАГА: 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 
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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.  

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.  

FATHER’S DAY: Sunday, June 18th, at 1:00pm the 
Ukrainian American Sport Center “TRYZUB”, will 
host a Father’s Day Ukrainian Fest.  Admission and 
parking is FREE. Address: County Line and Lower 
State Roads, Horsham, PA. 

ДЕНЬ БАТЬКА: Український фестиваль з 
нагоди Дня Батька відбудеться в неділю, 18 
червня, о 1:00 годині на Тризубівці.  
Вступ і автостоянка - безкоштовні. Адреса: 
County Line and Lower State Roads, Horsham, PA. 

QUIET WHILE IN CHURCH PLEASE: Please 
remember that the Church is the house of God. 
Please respect it and refrain from talking. 

ПРОСИМО ДОТРИМУВАТИСЯ ТИШІ 
коли Ви знаходитеся в храмі Божому. Ставтеся з 
повагою до святині і до всіх молющихся. 

WELCOME: 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. 
Everyone attending the services is cordially invited 
to join in fellowship over coffee and sweets in the 
cathedral hall immediately following the Liturgy. 

ВІТАЄМО: 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. Кожний присутній, 
запрошений до церковного залу на каву та 
товариську розмову, після Літургії. 

PARISH MEMBERSHIP: All baptized/ 
chrismated individuals who actively confess the 
Orthodox Christian Faith are members of the 
Church. Only registered parishioners, however, can 
take part in parish meetings, vote, etc. Faithful who 
wish to be registered members of the parish must fill 
out registration form and make an annual 
membership donation of $400 per family (children 
may be maintained under the family membership up 
to agе 25 if attending university and are not gainfully 
employed) or $225 per adult individual. Those over 
the age of 80 are not required to make the above 
donations, but we encourage you to support the 
cathedral according to your means. If you have not 
yet offered your membership donation, please do so 
as soon as possible. If you would like to register as a 
member, please see Stephen Revucky for more 
information. We welcome all! 

ЧЛЕНСТВО ПАРАФІЇ:  Всі охрещені і 
миропомазані особи, які активно ісповідують  
Св. Православну Віру є членами церкви. Але 
тільки офіційно зареєстровані парафіяни мають 
право брати активну участь у зборах парафії, 
право голосувати, тощо. Вірні, які бажають бути 
зареєстрованими членами парафії, повинні 
виповнити реєстраційний бланк і платити 
річний внесок у сумі $400 за родину (діти до 25 
років які навчаються в школі, можуть бути 
записаними під сімейним членством) або $225 за 
одну особу. Люди віком 80 років та старше, не 
забов'язані платити членські внески, але ми 
будемо вдячні за ваші пожертви. Якщо Ви не 
внесли ваші членські внески, будь ласка 
полагодьте це як найскорше. Бажаєте 
зареєструватися? Зверніться до Стефана 
Ревуцького. Вітаємо всіх! 

SUMMER CHURCH ATTENDANCE: 
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 

УЧАСТЬ У СВ. ЛІТУРГІЇ У ЛІТНІЙ 
ПЕРІОД: 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 
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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. 

вакаціях, чи на дачі, знайдіть православну церкву 
в околиці де знаходетеся і беріть участь у 
службах там кожної неділі. 

SUMMER SUPPORT: 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! 

ФІНАНСОВЕ УТРИМАННЯ ПАРАФІЇ 
ПІД ЧАС ЛІТА: 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! 

 

COFFEE HOUR SCHEDULE 
      Thank you to the following families and     

   individuals for sponsoring the Coffee Hour 

June 11 – Andrew Passyn 

June 18 – Jr. UOL (Father’s Day Cake) 

June 25 – Swan Family 

July 2 – Sweets and Coffee 

July 9 – Sweets and Coffee 

July 16 – Sweets and Coffee 

UOC of USA Camping Programs 
at All Saints Camp in Emlenton, PA 

 
DCSC (Diocesan Church School Camp) 

Ages 9-13 
June 25 - July 8, 2017 

TC (Teenage Conference) 
Ages 13-18 

July 9 - 22, 2017 
MMDM (Mommy & Me/Daddy & Me) 

Ages 4 – 8 with parent(s) 
July 31 - August 4, 2017 

Registration forms available  
at www.uocyouth.org 

For more info contact Natalie Kapeluck 
412-279-1076 or uocyouth@aol.com 

 
 

НАШ ОБОВ'ЯЗОК ПРАГНУТИ ДО СВЯТОСТІ 
Ми зобов'язані не тільки читати про святих і до них звертатися, але й їхнє життя і святість 
наслідувати. До святості покликані всі християни силою святого таїнства хрещення. Кожна людина, 
усякого стану і серед усяких обставин може бути святою й зобов'язана прагнути до святості. До всіх 
нас каже Господь наш Ісус Христос: "Тож будьте досконалі, як Отець ваш небесний досконалий" 
(Мт. 5, 48). І святий апостол Павло пригадує нам про обов'язок святості: "Це ж саме воля Божа — 
святість ваша" (1 Сол. 4, 3). 
То що ж таке святість? Святість — це життя за Божими і церковними заповідями, це щоденне 
сповнювання Божої волі, це постійна вірність обов'язкам свого стану. Святість - це святе Євангеліє в 
практиці. Митрополит Андрій Шептицький чудово сказав про значення святого Євангелія для 
нашого життя і святості: "На мою думку, — каже він, — причиною наших невдач і усіх язв нашого 
церковного й національного життя є те, що ми замало відносимо до себе і замало передаємо вчення 
Євангелії як святість душі... Євангеліє це дорога до неба, це життя без плями, без закидів, без пороків, 
це життя чисте, невинне, святе, в якому смертна людина зривається до того, щоб ревнувати з 
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небесними ангелами. Євангеліє це хресна дорога на гору Голготу. Християнське життя, це життя в 
котрому людина несе свій хрест, терпить і йде слідом за Ісусом Христом... Життя за Євангелію це 
надприродне життя Божої благодаті, це життя Божої любові й жертви для Бога. Це життя - в якому 
людина шукає і намагається прагнути до святості". 
Так отже, святі в небі — це Божі любимці і приятелі, а наші опікуни, заступники й добродії, наші 
провідники та зразки на дорозі до чеснот і святості. 

Let’s Vacation! 
Richard Thetford 

When school lets out it marks the beginning of summer, a time when many start to plan and leave on their 
long awaited vacations. Vacation time is something that everyone needs. It is good to take some time and 
relax from the day to day pressures and routines. But it is not a time to relax from serving God! In a 
Guardian of Truth article, May 18, 1995, brother Lewis Willis had some very good comments concerning 
our summer vacation time. The following are some excerpts that I have adapted and condensed from his 
article. It would do all of us some good to think on his words and ensure that we are doing all we can to 
serve God, even while we are on vacation. 

There Is No Such Thing as A Vacation From God 
It is not uncommon for some members of the church to abandon God in the summertime. Some get too 
busy with other things to even assemble for worship. Some feel that the church must get along without 
them until vacation time is over. We must realize that God is always here and therefore a Christian, that 
seeks to serve God first (Matt 6:33), realizes that there is no such thing as a vacation from God! 

There Should Be No Vacation From Worshiping 
At A Faithful Church 

Some Christians would never think of missing worship on Sunday. However, when on vacation, they 
frequently take a vacation from worship with a faithful church. Strange planning isn't it? Most are careful to 
plan their vacation, to select the most beautiful sightseeing, good fishing, camping facilities, and restaurants. 
These are ESSENTIALS to a good vacation. However, many families never ask, "Is there a faithful church 
nearby where we can worship?" Doesn't it say something about us when we are more interested in good 
food and a bed to sleep in rather than finding a faithful place to worship? Did we forget? Was it the last 
thing on our minds? In either case, it manifests a serious spiritual problem! 
Many think it's alright to attend liberal churches, if there is not a faithful church nearby. Where did we get 
the idea this is acceptable to God? Brethren, if it is acceptable on vacation, it is acceptable the rest of the 
time as well! I have heard members say, "If you didn't know it was liberal, you would not notice any 
difference." There really isn't much difference. They just participated with the Devil in the division of the 
body of Christ! It is amazing how brethren can overlook the differences in Christ's gospel, simply because 
they are on vacation. 
Many members overlook a Bible truth. It goes like this: "And have no fellowship with the unfruitful works of 
darkness, but rather reprove them" (Eph 5:11). When we attend a denomination (even one that has "Church of 
Christ" written over the door), we are violating this passage! We are sinning in the sight of God. We are 
having fellowship with them, and because we are on vacation does not change that fact. We are to prove 
that the Lord accepts the practice (Eph 5:10; 1 Thes 5:21). Brethren, if you are going to attend liberal 
churches while you are on vacation, you had better get ready with an answer that God will accept at the 
judgment (can you think of one?)! If there is no faithful church nearby, may I then suggest that a good thing 
to do would be to select another vacation destination? Would it not be better to miss seeing some wonder 
of the world than to miss Heaven?  
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