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Welcome to our Cathedral — Вітаємо вас у Катедрі 
Come to your (home) house of worship 

UKRAINIAN CATHOLIC METROPOLITAN CATHEDRAL 
OF THE IMMACULATE CONCEPTION 

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ АРХИКАТЕДРАЛЬНИЙ СОБОР 
НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ 

CATHEDRAL PARISH FOUNDED 1886     OLD CATHEDRAL PURCHASED 1909     NEW CATHEDRAL BUILT 1963-1966 

PRIVATE PRAYER AT THE CATHEDRAL AND/OR HOLY CONFESSION DURING CORONAVIRUS PANDEMIC: 
If someone would like to come to our Cathedral for a private prayer or confession, please contact Cathedral office at 215-
922-2845 for time arrangement. During the prayer we would like to remind everyone to observe 6 feet social distancing, 
and, especially during confession, faithful are asked to have a mask in order to protect themselves and a priest. 
ПРИВАТНА МОЛИТВА В КАТЕДРІ ТА СВ. СПОВІДЬ НА ЧАС ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ: Якщо хтось 
бажає прийти до Катедри на приватну молитву чи Св. Сповідь, просимо зателефонувати до Катедральної 
канцелярії за тел.: 215-922-2845. Також нагадуємо нашим вірним про те, щоб під час молитви знаходитись одні від 
одних на відстані 2 метрів. Особливо просимо про це пам’ятати під час Св. Сповіді та одягати захисну маску, щоб 
вберегти себе та священника. 

Very Reverend Fr. Roman Pitula, Cathedral Rector 
Всечесніший о. Роман Пітула, Настоятель Катедри 

C A T H E D R A L  L I T U R G Y  T I M E S 
 

Saturday afternoon аt 4:30 pm 
Divine Liturgy for Sunday in English 

 

Sunday morning Liturgies 
9:00 am in English 

10:30 am in Ukrainian 
 

Daily Liturgies: 
please see schedule on the next page 

 
 

Р О З К Л А Д  Б О Г О С Л У Ж І Н Ь  
В  К А Т Е Д Р І  

 

У суботу ввечері o 4:30 год. 
Літургія за неділю по-англійськи 

 

Літургії в неділю зранку: 
9:00 год. по-англійськи 

10:30 год. по-українськи 
 

Щоденні Літургії: 
розпорядок на наступній сторінці 

Mailing address / Поштова адреса: 
 

Cathedral Rectory Office 
819 North 8th Street 

Philadelphia, PA 19123-2097 
 

Cathedral Phones/Катедральні телефони: 
 

Rectory Office:  215-922-2845 
 

Fax:    215-922-4635 
 

Cathedral E-mail/Катедральна е-пошта: 
cathedralonfranklin@comcast.net  

 

Our web-site:  
www.ukrcathedral.com  

 

St. Mary's Cemetery:   215-962-5830 
Cathedral Hall/Pyrohy:  215-829-4350 

 

Other phones/інші телефони: 
 

Аrcheparchy of Philadelphia: 215-627-0143 
Byzantine Church Supplies:215-627-0660 
     E-mail: byzsupplies@yahoo.com 
Treasury of Faith Museum: 215-627-3389 
     E-mail: tofmuseum@ukrcap.org 
Missionary Sisters of The Mother of God 
     Convent:   215-627-7808 
     E-mail: msmg@ukrcap.org 

The Most Reverend Borys Gudziak 
Archbishop-Metropolitan of Philadelphia for Ukrainian Catholics 

Високопреосвященний Владика Борис Ґудзяк  
Архиєпископ-Митрополит Філадельфійський для Українців-Католиків 
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Sanctuary Candle Offerings 

Candle before St. Nicholas on the Iconostas: In memory of +Bohdan Z. Myr by Patricia Myr and Family 
You can order a weekly Sanctuary candle to burn in our Cathedral. There may be different intentions: in 
memory, for health & God’s blessings, for Thanksgiving, etc. 
Ви можете замовити свічку, яка буде горіти у Катедрі. Замовити свічку можна у різних наміреннях: 
в пам’ять когось з померлих, за здоров’я і Боже благословення, за подяку чи ін. 

The customary donation for a Sanctuary Candle is $10.00 per week 

 PEACE AND UNITY IN UKRAINE 

 ALL DECEASED DURING THIS ONGOING CONFLICT 

 FAMILIES WHO HAVE LOST THEIR LOVED ONES 

 THOSE WHO ARE WOUNDED OR/AND MISSING 

PLEASE 
PRAY 
FOR: 

THE SCHEDULE OF DIVINE SERVICES — РОЗКЛАД БОГОСЛУЖ IНЬ 

 
 

 
 

Vesperal Divine Liturgy 
There is no Divine Liturgy 
Божественної Літургії не буде 

 
Субота 

30 травня 
КАТЕДРА 

 
 

 
 

 

 
 
 

10:30ам 

PENTECOST SUNDAY - DESCENT OF THE HOLY SPIRIT 
СВЯТО ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА 

Festal Tone  Acts 2:1-11 Gospel: Jn. 7:37-52 & 8:12 
 

For Health & God’s blessings for all our parishioners 
За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

 
 
 

Eng/ 
Ukr 

НЕДІЛЯ 
 

31 травня 
 

КАТЕДРА 

 
 

 
 

9:00ам 

PENTECOST MONDAY - FEAST OF THE HOLY TRINITY 
СВЯТО ПРЕСВЯТОЇ ТРІЙЦІ 

For Health & God’s blessings for all our parishioners 
За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

 
Пон. 1 черв. 
КАТЕДРА 

 
 8:00ам 

+Anna Kozak-Wompel  —  Family 
+Анна Козак-Вомпель  —  Родина 

 
Вівт. 2 трав. 
КАПЛИЦЯ 

 
 8:00ам 

+Julia Jakubowsky  —  Mary & Walter Fedorin 
+Юлія Якубовський  —  Марія і Волтер Федорин 

 
Сер. 3 черв. 
КАПЛИЦЯ 

 
 

7:00pм 
Mothers in Prayer 
Матері в молитві 

 
Четв.4 черв. 
КАТЕДРА 

 
 8:00ам 

In the intention of Mothers in Prayer 
В наміренні Матерів у молитві 

 
П’ятн. 5черв. 
КАПЛИЦЯ 

 
 

 

 
4:30pm 

Vesperal Divine Liturgy 
There is no Divine Liturgy 
Божественної Літургії не буде 

 
Engl 
Англ 

Субота 
6 червня 

КАТЕДРА 

 
 

 
 

 

 
 
 

10:30ам 

SUNDAY OF ALL SAINTS– НЕДІЛЯ ВСІХ СВЯТИХ 
Tone 8      Heb. 11:32-12:2      Gospel: Mt. 10:32-33, 37-38, & 19:27-30 

 

 
For Health & God’s blessings for all our parishioners 
За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

 
 

НЕДІЛЯ 
 

7 червня 
 

КАТЕДРА 

СПІЛЬНОТА «МАТЕРІ В МОЛИТВІ»: Наше наступне молитовне зібрання спільноти «Матері в молитві» 
відбудеться у четвер 4 червня (перший четвер місяця), о 7:00 год. вечора у Українському Католицькому 
Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття у Філадельфії. Запрошуємо всіх матерів, а також всіх бажаючих, 
приєднатися до молитви. 
MOTHERS IN PRAYER”: Our next praying gathering of “Mother’s in Prayer” will be held on Thursday June 4th (first Thurs-
day of the month), at 7:00 pm at our Ukrainian Catholic Archeparchial Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelph-
ia. We invite all our mothers and we welcome all who wish to join us at this special prayer. 
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OFFERINGS 
We are very grateful to all our Parishioners and donors who’ve sent in their generous donations to our Cathedral as the 
support in this difficult time of COVID-19 pandemic. Last week we received $2330.00. Please continue your support 
YOUR CATHEDRAL and thank you very much for your generosity. May Risen Lord Jesus Christ reward you and your 
Families with good health, happiness for many years. 

May our Lord God bless you for your generosity to our Cathedral and remember that God will reward you. 
Нехай Добрий Господь винагородить вас за вашу щедрість для вашої Катедри. 

*Please remember your Cathedral in your Testament!*Пам’ятайте, будь-ласка, про вашу Катедру в своєму заповіті!* 
CAFETERIA IS CLOSED: Due to this Coronavirus pandemic, our Cathedral cafeteria will be closed until further notice. We 
are doing this to ensure the health and safety of our Parishioners and guests. Thank you for your understanding. 
КАФЕТЕРІЯ ЗАЧИНЕНА: У звязку з пандемією коронавірусу, кафетерія у нашій Катедральній парафії є зачинена до 
подальшого повідомлення. Це для забезпечення здоров'я і безпеки наших парафіян та відвідувачів. Дякуємо за 
розуміння. 
FOR RECEIVING HOLY COMMUNION: Please come forward, tilt your head back slightly, open your mouth 
wide, (do not stick out your tongue and do not say, “Amen”). After priest gives you the Holy Eucharist, close 
your mouth, consume the Holy Eucharist, and return to your place. 
ВКАЗІВКА ЩОДО ПРИЙМАННЯ СВЯТОГО ПРИЧАСТЯ: Підійдіть, стійте рівно, трохи відхиливши голову 
назад, відкрийте уста широко (не висувайте язик і не кажіть «Амінь»). Після того, як священник дав вам 
Св. Причастя, закрийте уста, спожийте Пресвяту Євхаристію і поверніться до свого місця. 
CATHEDRAL PARISH REGISTRATION CARD: In your 2020 donation envelope box there you can find a 
“Registration Card”. Please fill in all the required information (same as last year, new or updated) and return it 
in the Sunday collection basket or send it to the office. The Parishioners Directory List with the correct contact 
information has to be updated so we need your cooperation in this matter. If you are new to our Cathedral Parish and wish to join and regis-
ter, please contact the Cathedral Office at 215-922-2845. 
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА У КАТЕДРАЛЬНІЙ ПАРАФІЇ: Поміж конвертами для пожертв на 2020 рік знаходиться «Registration Card». 
Просимо заповнити потрібну інформацію та повернути наступної неділі з вашою недільною пожертвою. Ми намагаємось поновити 
список всіх наших парафіян з правильною інформацією (адреса, домашній і мобільний телефони, елекртонна адреса) для кращого 
зв’язку у разі потреби. Щиро дякуємо за вирозуміння та сподіваємось на вашу співпрацю. Якщо ви щойно прибули до нашої 
Катедральної парафії та бажаєте зареєструватися, зателефонуйте: 215-922-2845 або зверніться безпосередньо до о. Романа 
Пітули. Дякуємо! 

СЛУЖБА БОЖА ЗА БАТЬКІВ НАШОЇ ПАРАФІЇ: Третя неділя місяця червня — День 
Батька. В цю неділю, у Святій Літургії, яка буде відправлятися у День Батька, 21 червня, ми 
згадаємо всіх наших батьків: тих що є з нами і тих, що на жаль, вже відійшли від нас у вічність. 
З вашими конвертками, ви знайдете конвертку, на якій пише “Father’s Day Mass Remembrance”. 
Просимо написати імена батьків і повернути цю конвертку якнайшвидше, щоб у цей день 
згадати живих і померлих наших батьків. 
FATHER’S DAY REMEMBRANCE LITURGY: Third Sunday of June we will celebrate Father’s 
Day. We would like to remember our fathers: both living and deceased, in the Divine Liturgy, which 
will be celebrated on Father’s Day, June 21. There is a special envelope marked “Father’s Day Mass 
Remembrance” in your donation envelope box. Please list the names of fathers you would like to have 
prayed for, and return it as soon as possible. 
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CATHECHISM CLASSES: Due to this Coronavirus pandemic, Catechism classes at our 
Cathedral Parish have been suspended until further notice. We are doing this to ensure the 
health and safety of our children. Parents are encouraged to spend more time with their chil-
dren on reading the Holy Scripture and studying catechesis together for your mutual enrich-
ment. Please pray with your children that this pandemic will end soon. 
КАТЕХИТИЧНІ КЛАСИ: У звязку з пандемією коронавірусу, класи катехизації у 
нашій Катедральній парафії є призупинені до подальшого повідомлення. Ми робимо 

це для забезпечення здоров'я і безпеки наших дітей. Заохочую батьків проводити більше часу зі своїми дітьми, 
читаючи Святе Письмо та вивчаючи катехизм для вашого духовного збагачення. Будь ласка, моліться з вашими 
дітьми, що ця пандемія якнайшвудше закінчилася. 
CATHEDRAL ROOF REPAIR: There have been a few roof leaks in our Cathedral for the past several years. Total cost for this work was 
$65,000.00 (roof repair by patching and sealing of the Cathedral dome and around stain glass windows). We ask our Parishioners and 
all the people of good will to support this project and contribute to the specially established fund, which will serve to cover the costs for 
this repair. Please make your generous donations to the Ukrainian Catholic Cathedral. So far we have received these donations: 
$4000.00 - Donna & Joseph Dobrowolskyj; $2500.00 - Kowal Family; $1500.00 - Nicholas & Maria Denkowycz; $1200.00—Kusznir 
Family; $1000.00 - Michael Casmer, Maria Wikarczuk, Sonja Wysoczanski, Stephen Lepki & Halyna Zaiats, James & Barbara Magura, 
Olga & Peter Mecznik, anonymous; $500.00 - anonymous, John Schpylchak; Michael & Eva Sosnowyj, Roxolana Horbowyj, Walter & 
Mary Fedorin, Marc Zaharchuk, Paul & Doris Sadownik, Daria Zaharchuk; $400.00 - Alexander & Alyson Fedkiw, anonymous; $300.00 - 
Theodosia & Christina Hewko, Barbara Bershak, Maria & Donald Taney; $275.00 - John & Paula Finley (in memory of Bishop Walter 
Paska); $250.00 - Kеnneth Hitchins, Rita Malinowski, Oleg & Alla Boychenko, Ronald Maxymiuk, Sr.; $200.00 - Arkadij & Julieta Fedkiw, 
Wasyl Makar, Douglas Nefferdorf, anonymous, Walter & Anna Chajka, Maria Jackiw, Julia & Olga Jakubowsky, John & Donna Sharak; 
$170.00 - Stephanie Pogas (Temple University student); $150.00 - Michael Woznyj; $140.00 - Anelia Szaruga; $130.00 - Zdorow Fami-
ly; $125.00 - Karen Appicciafuoco & Anne Evans; $100.00 - Olga Simeonides, Teresa Siwak, Patrycia & Lydia Myr, Anna Siwak, Anna 
Smolij, Irene Harlow, Roma Kohut, Maryann Bramlage, Oksana Tatunchak & Jossip Oursta, Rita Malinowski; $50.00 - anonymous, An-
na Krawchuk, Anton Tyszko, WJM, Miroslaw & Ava Szwedyk, Anna Rad; $19.23 - Gerard Feshuk. Total as of this weekend is: 
$27,859.23. Only $37,140.77 left. May our Lord Jesus Christ reward you a hundredfold for your generosity and bless you and your Fami-

lies. THANK YOU! 
ПРОСИМО МОЛИТИСЬ ЗА ХВОРИХ: Просимо подати імена своїх рідних або знайомих, котрі 
перебувають у стані хвороби та потребують нашої молитовної допомоги щодо швидшого одужання. 
Також пам’ятаймо у своїх молитвах за тих, хто не може вийти з дому або перебуває у старечому домі чи 
шпиталі. Молімось за здоров’я та одужання (імена надруковані по англійськи нижче): 
PLEASE PRAY FOR THE SICK: Please submit the names of your relatives or friends who do not feel well so 
that we may include them in the bulletin. We will pray for them that God restore their health. Also, remember in 
your prayers all those who are homebound, in care facilities or impeded by illness. Pray for the well being and 
health of: Maria Jackiw, Michael Lubianetsky, Maria Plekan, Jack Righter, Maria Sawicky, Marika Borowycka, 

Bohdan Makar, Dana & Vitalij Karlo Dzindziura, Paul Gerber, Jr., Daria Zaharchuk, Sr. Evhenia Prusnay, MSMG. 
CONFESSIONS: If you are admitted to the hospital or are at home and would like a priest to visit you, please call the Cathedral office at 
215-922-2845; if it’s an emergency call (908)217-7202. 
СПОВІДІ: Якщо ви потрапили до шпиталю, або вдома і бажаєте, щоби хтось зі священників відвідав вас, просимо 
зателефонувати до Катедрального офісу за номером 215-922-2845, або у випадку нагальної потреби телефонуйте за номером 
(908) 217-7202. 
BAPTISMS: The Sacraments of Baptism and Chrismation are administered upon a request by the parents, or an adult who wishes to be 
baptized. Please contact Fr. Roman Pitula to make arrangements at least two weeks in advance. 
ХРЕЩЕННЯ: Св. Тайни Хрещення та Миропомазання уділяються на прохання батьків або дорослого, який бажає охреститися. 
Просимо звернутися до о. Романа Пітули принaймні за два тижні наперед. 
MARRIAGES: The Sacrament of Marriage requires a time of spiritual preparation. Couples planning to be married are asked to make an 
appointment with Fr. Roman Pitula to set a date for the wedding and to begin preparations (including Pre-Cana) at least six months be-
fore the wedding. 
ОДРУЖЕННЯ: Тайна Подружжя вимагає певного духовного приготування. Тому подружжя, які планують одружитися, мають 
зустрітися з о. Романом, щоб визначити дату та почати приготування принаймні за шість місяців перед шлюбом. 
ELIGIBILITY FOR SPONSORSHIP: Those who are not registered and do not attend church on a regular basis are not eligible to be 
sponsors for baptism & confirmation. The requirements for a sponsor are as follows: Sponsor must be 16 years old or older, must have 
received the Sacraments of Baptism, Confirmation as well as Sacraments of Confession and Holy Eucharist. If married, the marriage 
must be recognized by the Catholic Church. 
ДЛЯ ТИХ, ХТО ХОЧЕ БУТИ ХРЕСНИМИ БАТЬКАМИ: Хто не є зареєстрованими членами парафії і не приходять до церкви 
регулярно не можуть бути хресними батьками, і т. д. Щодо хресних батьків, вимагається: щоб людина мала 16 років або старша, 
повинна бути хрещена, миропомазана та прийняти Святі Тайни Сповіді та Св. Причастя. Якщо одружені, шлюб повинен бути 
визнаний Католицькою Церквою. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsaintlouisparish.org%2Fanointing-of-the-sick&psig=AOvVaw1nenB9n98Ulzok5B9R8UaB&ust=1583439460732000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC4hu7RgegCFQAAAAAdAAAAABAQ
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ASK THE PASTOR  (questions-answers) 
QUESTION: Is it possible that the soul pre-exists the conception of the human person? 

ANSWER: The Second Council of Constantinople condemned the opinion that souls are created before the 

human body and pre-exist, waiting to be placed into the body. There are many theologians that say we know 

this to be the case. If souls pre-existed human bodies, they would be created in a state like the angels, in 

which they immediately upon creation either choose for or against God in an irreversible way. Pure spirits 

have no corporeal passions that prevent them from oscillating in what their definitive choice would be. If 

humans were first pure spirits like angels, even after taking on a human body, this choice would have been 

definitive. However, we see that human persons still wrestle with choosing for or against God. Therefore, since human 

experience tells us that no irreversible choice was made, it can be concluded that the soul did not pre-exist the body. Many 

other reasons exist and are explained by Saint Thomas Aquinas in his Summa Contra Gentiles Book II, Chapters 83 and 

84. 

* * * 
СКУЛЬПТОР 

Різьбяр з допомогою долота й молотка обтесував величезний шмат мармуру. Хлопчик, що проходив 

поряд, затримався біля відчинених дверей майстерні, ласуючи морозивом. Малюк завмер, захоплений дощем 

білого пилу й уламками скали, що роз-літались навсібіч від знарядь майстра. Не міг збагнути, що власне там 

відбувається; людина, що, мов фурія, воювала з мармуровою скалою, здавалась йому трохи дивною. 

Проминуло декілька тижнів, хлопець знову опинився біля майстерні, і яким же було його здивування, 

коли саме в тому місці, де попередньо височіла мармурова брила, - побачив великого страшного лева. Захоплене 

хлоп’я підбігло до скульптора: 

- Пане, скажіть, будь ласка, звідки ви знали, що в тій брилі був захований лев? 

--- 

Митець запевняв, що є власником книги, у якій сказано, як пізнати й зрозуміти Бога. Ніхто й ніколи тієї 

книги не бачив, але якось один науковець вимолив її у майстра. Забрав книжку додому, і коли, з цікавістю, 

розгорнув її - оторопів від несподіванки: усі сторінки були чистими. 

- Але ж у книжці нічого немає! - роздратувався він. 

- Знаю, - відповів, посміхаючись, учитель, - але поглянь, скільки всього можна собі уявити! 

Усі хвилини твого життя - чисті сторінки. Тобі належить їх заповнити. Навіть якщо видаватимешся 

комусь кам'яною брилою, у тобі захований лев. Лише ти сам можеш його звільнити. 

* * * 

IGNORE THE HATERS 

“A group of frogs were traveling through the forest when two of them fell into a deep pit. When the other frogs 

saw how deep the pit was, they told the two frogs that there was no hope left for them. However, the two frogs ignored 

their comrades and proceeded to try to jump out of the pit. However, despite their efforts, the group of frogs at the top of 

the pit were still saying that they should just give up as they’d never make it out. 

Eventually, one of the frogs took heed of what the others were saying and he gave up, jumping even deeper to his 

death. The other frog continued to jump as hard as he could. Once again, the group of frogs yelled at him to stop the pain 

and to just die. He ignored them, and jumped even harder and finally made it out. When he got out, the other frogs said, 

‘Did you not hear us?’ 

The frog explained to them that he was deaf, and that he thought they were encouraging him the entire time.” 

 

A few words of God’s Wisdom…   Кілька слів Божої Мудрості... 
    God, grant me the serenity        Боже! Дай мені душевний спокій 
to accept the things I cannot change,   прийняти те, що не можу змінити; 
courage to change the things I can, and   силу змінити те, що можу змінити і 
wisdom to know the difference.    мудрість відрізнити перше від другого. 


