
Fiftieth Anniversary 

of the Arrival of the Missionary Sisters of Mother of God 

and Establishment of the Nursery of Infant Jesus 

at the Ukrainian Catholic Cathedral 
  

  

On Sunday, June 26, 2016 the parishioners of the Ukrainian Catholic 

Cathedral of the Immaculate Conception wish to honor the Missionary Sisters of 

the Mother of God, and to celebrate with former students and patrons of their 

School – the Nursery of the Infant Jesus - with a parish celebration in honor of the 

50
th
Anniversary of their Establishment here in Philadelphia, PA!  The actual date 

of their founding was marked on September 4, 2015, and now, within the fiftieth 

year, we invite the faithful together to recognize their service. 
  

Through these years, many have been blessed to be their students in the 

Nursery School and Kindergarten by their kind guidance, nurturing and teaching. 

Now we know them through their present service at the Treasury of Faith Museum 

and as teachers of catechism in the Church.  What a great way to gather and share 

our memories! 
  

A special Divine Liturgy will be celebrated by Metropolitan Stefan Soroka 

in their honor at 11:00 am on Sunday, June 26, 2016 at the Ukrainian Catholic 

Cathedral of the Immaculate Conception. A celebratory reception immediately will 

follow in the Cathedral Parish Hall.  We invite you to this wonderful gathering to 

mark these 50 dedicated years of joyful service in our Church. 
  

If you plan to attend, kindly RSVP the rectory by calling 215.922.2845, 
or via email at cathedralonfranklin@comcast.net, or contact Roma 
Sawchyn via Facebook messenger or her email, romasaw@gmail.com, or 
call/text her at 215.687.3574. 

  

Please remember the Missionary Sisters by offering a free will offering 
to defray the costs of providing a reception for the former parents and 
students, faithful, friends and family of all those involved with the Sisters and 
the Nursery for the past 50 years.  Please send and make checks payable to: 

  

Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception 

ATTN: MSMG Reception 

833 North Franklin Street 

Philadelphia, PA 19123 

 

 

tel:215.922.2845
mailto:cathedralonfranklin@comcast.net
mailto:romasaw@gmail.com
tel:215.687.3574


 
 

П'ятдесята річниця 

приїзду Сестер Місіонарок Покрову Божої Матері 
і заснування дитячого садочку Дитятка Ісуса при Українській 

Католицькій Катедрі 
 
 

  У неділю, 26 червня 2016 року, парафіяни Української Католицької Катедри 

Непорочного Зачаття будуть вшановувати Сестер Місіонарок Покрову Божої Матері і 

разом з учнями та покровителями дитячого садочку  Дитятка Ісуса святкувати 50-ти ліття 

заснування осідку сестер у Філадельфії, Пенс.   Річницею їхнього заснування значиться 4 

вересня 2015 р., і тепер, на завершення 50-ої річниці,  ми запрошуємо вірних разом з нами 

віддати належне їхньому служінню. 
 

 Впродовж років багато учнів школи та дитячого садочка були благословенні 

нагодою виховуватися і навчатися у них.  Сьогодні сестри продовжують своє служіння в 

Музеї «Скарб віри»  та катехизуючи дітей в Церкві.  Це є гарною нагодою зібратися і 

поділитися нашими спогадами.  
 

 Aрхиєрейська Божественна літургія  буде відправлена  Митрополитом 

Стефаном  Сорокою об 11 год ранку в неділю, 26 червня 2016 р., в Українській 

Католицькій Катедрі Непорочного Зачаття.  По завершенні  в Катедральному залі 

відбудеться обід.  Ми запрошуємо вас на  цю чудову зустріч вшанування 50-ліття 

служіння нашій Церкві. 
 

 Якщо ви плануєте взяти участь, ласкаво просимо вас повідомити в ректорій на № 

тел. 215.922.2845, чи через електронну пошту:  cathedralonfranklin@comcast.net;  або Ромі 

Савчин черезFacebook Messenger,  чи на електронну пошту:  romasaw@gmail.com , або 

подзвонити/написати на № тел.: 215.687.3574. 
 

Просимо не забувати Сестер Місіонарок жертвуючи вільні датки на  покриття 

витрат на обід  з колишніми батьками, учнями, парафіянами, друзями і родинами всіх тих, 

хто був причетний до Сестер, їхнього дитячого садочку та школи впродовж 50-ти минулих 

років.  Просимо надсилати чеки на адресу: 
 
 

 
 

Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception 
ATTN: MSMG Reception 
833 North Franklin Street 
Philadelphia, PA 19123 
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