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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

The Most Reverend Borys Gudziak

Archbishop-Metropolitan of Philadelphia for Ukrainian Catholics

Високопреосвященний Владика Борис Ґудзяк

Архиєпископ-Митрополит Філадельфійський для Українців-Католиків
The Most Reverend Andriy Rabiy, Auxiliary Bishop of Philadelphia
Преосвященний Владика Андрій Рабій, Єпископ-помічник Філадельфійський

Welcome to our Cathedral — Вітаємо вас у Соборі
Come to your (home) house of worship
Very Reverend Fr. Roman Pitula, Cathedral Rector
Всечесніший о. Роман Пітула, Настоятель Собору
CATHEDR AL LITURGY TIME 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 pag e

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ
В СОБОРІ
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
E-mail: tofmuseum@ukrcap.org
Missionary Sisters of The Mother of God
Convent:
215-627-7808
E-mail: msmg@ukrcap.org

WELCOME! / ВІТАЄМО!

Come to the Lord’s house. You are invited. Come into this house of companionship and compassion. We, the
people of the Ukrainian Catholic Archeparchial and Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelphia are the Catholic community that worships God, spreads the Good News of Christ, and serves those in need.
This Magnificent Cathedral opens wide its doors in the name of Our Lord Jesus Christ. To all who are worshipping
with us today — WELCOME!
Ласкаво просимо до Господнього Храму. Ми запрошуємо вас. Прийдіть до Божого дому. Ми,
парафіяни Українського Kатолицького Архикатедрального і Митрополичого Собору Непорочного Зачаття у
Філадельфії, є католицькою громадою, котра поклоняється Богові, поширює Добру Новину Христового
Євангелія та служить тим, хто в потребі. Двері цього чудового Собору є широко відчинені в ім’я Господа
Нашого Ісуса Христа. Отож, всі, хто є присутній та молиться з нами сьогодні — ВІТАЄМО!
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Sanctuary Candle Offerings
Candle before Jesus Christ: For health & God’s blessings for Tatianna Powzaniuk by Kowal & Korzeniowski Families
Candle before Mary, the Mother of God: For health & God’s blessings for Lynda Malynowsky by Rita & Barbara
Candle before St. Nicholas on the Iconostas: In memory of +Bohdan Z. Myr by Patricia Myr and Family
Candle before St. John the Baptist: For health & God’s blessings for Matthew Telliano by Aunt Rita
Sanctuary Light: In loving memory of Anna & Michael Melnyk by Michael & Claire Melnyk
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 Соборі. 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
ÏÎÑÒÀÂÀ ÍÀ ÂÅËÈÊÎÄÍІÉ ЧÀÑ: Ïðîòÿãîì ÷àñó ì³æ Âåëèêîäíåì ³ Çåëåíèìè ñâÿòàìè, ÿê çíàê ðàäîñò³ Âîñêðåñ³ííÿ

PLEASE
PRAY
FOR:

Õðèñòîâîãî ìè íå ðîáèìî ïîêëîí³â ³ íå êëÿ÷èìî. Í³êåéñüêèé Ñîáîð (325 ð³ê) ïîäàº íàñòóïíå ïðàâèëî: “Òîìó ùî º òàê³, ùî
êëÿ÷àòü ó äåíü Ãîñïîäí³é ³ ö³ëèé Âåëèêîäí³é ÷àñ, çàäëÿ îäíîñòàéíîñò³ ó âñ³õ ºïàðõ³ÿõ, Ñîáîð ïîñòàíîâëÿº, ùîáè ìîëèòâè
âîçíîñèëèñÿ ó öåé ÷àñ ñòîÿ÷è” (ïðàâèëî 20). Ïîä³áíå ïðàâèëî áóëî âèäàíå Øîñòèì Âñåëåíñüêèì Ñîáîðîì â 90-ìó ïðàâèë³.
Також молитву «Царю Небесний» не відмовляємо аж до свята «Зіслання Святого Духа».

THE SCHEDULE OF DIVINE SERVI CES — РОЗКЛАД БО ГОСЛУЖ IНЬ




Vesperal Divine Liturgy
4:30pm Divine Liturgy — Божественна Літургія
5:30pm Vespers — Вечірня

Engl
Англ

Субота
1 травня
КАТЕДРА

SUNDAY OF THE SAMARITAN WOMAN
НЕДІЛЯ САМАРЯНКИ





Festal Tone Acts 11:19-26 & 29-30
Gospel: Jn. 4:5-42
Health & God’s blessings for Michael & Anne Nasevich on the 70th Wedding Engl
—
Family
9:00ам Anniversary
Англ
За здоров’я та Боже благословення Майкла і Анни Насевич з нагоди
70-річниці шлюбу
—
Родина

ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ (за Юліянським календарем)

10:30ам Easter Divine Liturgy — Blessing of the Easter Baskets
Пасхальна Божественна Літургія і Посвячення Пасхальних страв

НЕДІЛЯ
2 травня
КАТЕДРА

Ukr
Укр




Divine Liturgy
8:00ам Божественна Літургія




+Michael & Terri Rad
8:00ам +Майкл і Террі Рад

—
—

Rad & Conway Families
Родини Рад і Конвей

Вівт. 4трав.
КАПЛИЦЯ




+Michael Semkiw
8:00ам +Майкл Семків

—
—

Danuta Dobrowolskyj
Данута Добровольський

Сер. 5 трав.
КАПЛИЦЯ




+John Vasko, Jr.
8:00ам +Джон Васько, мол.

—
—

Vasko Family
Родина Васько

Четв. 6 трав.
КАПЛИЦЯ

+Michael Leshak
8:00ам +Михайло Лешак

—
—











Пон. 3 трав.
КАПЛИЦЯ

Adrian & Erica Tkach w/Family

П’ятн.7 трав.
КАПЛИЦЯ

Адріян і Ерика Ткач з родиною

Vesperal Divine Liturgy
For Health & God’s blessings for all our parishioners
4:30pm За здоров’я та Боже благословення для парафіян
5:30pm Vespers — Вечірня

Engl
Англ

SUNDAY OF THE MAN BORN BLIND
MOTHER’S DAY — ДЕНЬ МАТЕРІ
НЕДІЛЯ СЛІПОНАРОДЖЕНОГО

Festal Tone Acts 16:16-34
For
God’s
blessings & peace in Ukraine —
9:00ам
За Боже благословення та мир в Україні —
10:30ам For Living & Deceased Mothers
За живих та померлих матерів

Gospel: Jn. 9:1-38
Maria Lisyj
Марія Лисий

Субота
8 травня
КАТЕДРА

НЕДІЛЯ
Engl
Англ
Ukr
Укр

9 травня
КАТЕДРА
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OFFERINGS FOR THE WEEKENDS OF APRIL 24-25, 2021

Basket: $2694.00; Feast: $35.00; Candles: $318.00; Pyrohy: $0.00; Bingo: $1800.00; Other: $264.00
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!*

We are very grateful to all our Parishioners and donors who’ve sent in their generous donations to our Cathedral as support
in this difficult time of COVID-19 pandemic. Please continue to support YOUR CATHEDRAL. Thank you very much for
your generosity. May our Lord Jesus Christ reward you and your Families with good health, happiness for many years.
POSTURE DURING EASTER SEASON: During the season of the Pentecost, which extends from Easter to the Descent of the Holy
Spirit, as a sign of the joy of the Resurrection we do not make any bows, nor do we kneel. The Council of Nicea (325) gave us the
following rule regarding the matter: “Since there are some who kneel on the day of the Lord and during the season of the Pentecost,
for the sake of uniformity in all eparchies, the Council decrees that during that time prayers be offered up to God while standing” (canon 20). A similar decree was issued by the Sixth Ecumenical Council in the 90th rule. Also, the prayer “Heavenly King” is
not recited until Pentecost Sunday.
СПІЛЬНОТА «МАТЕРІ В МОЛИТВІ»: Наше наступне молитовне зібрання спільноти «Матері в
молитві» відбудеться у четвер 6 травня (перший четвер місяця) о 7:00 год. веч. в Українському
Католицькому Архикатедральному і Митрополичому Соборі Непорочного Зачаття у
Філадельфії. Запрошуємо матерів, а також всіх, хто бажає, приєднатися до молитви.
ÑËÓÆÁÀ ÁÎÆÀ ÇÀ ÌÀÒÅÐ²Â ÍÀØÎ¯ ÏÀÐÀÔ²¯: Äðóãà íåä³ëÿ ì³ñÿöÿ òðàâíÿ — Äåíü Ìàòåð³. Â
öþ íåä³ëþ, ó Ñâÿò³é Ë³òóðã³¿, ÿêà áóäå â³äïðàâëÿòèñÿ íà Äåíü Ìàòåð³ 9 òðàâíÿ, ìè çãàäàºìî âñ³õ
íàøèõ ìàòåð³â: òèõ ùî º ç íàìè ³ òèõ, ùî, íà æàëü, âæå â³ä³éøëè â³ä íàñ. Ç âàøèìè êîíâåðòêàìè,
âè çíàéäåòå êîíâåðòêó, íà ÿê³é ïèøå “Mother’s Day Mass Remembrance”. Ïðîñèìî íàïèñàòè ³ìåíà
ìàòåð³â ³ ÿêíàéøâèäøå ïîâåðíóòè öþ êîíâåðòêó, щоб у цей день згадати живих і померлих
наших матерів.
MOTHER’S DAY REMEMBRANCE LITURGY: Second Sunday of May we will celebrate Mother’s Day. We
would like to remember our mothers: both living and deceased, in the Divine Liturgy, which will be celebrated on
Mother’s Day, May 9. There is a special envelope marked “Mother’s Day Mass Remembrance” in your donation
envelope box. Please list the names of mothers you would like to have prayed for, and return it as soon as possible.
ХРЕЩЕННЯ У СОБОРІ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ У ФІЛАДЕЛЬФІЇ: Наша парафіяльна родина Українського
Католицького Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття у Філадельфії щиро вітає Елисон і
Олександра Федьків та Юрія Кіндратишина і Олександру Протас з їхніми родинами у звязку з тим,
що їхні новонароджені донечки МЕДІСОН ЕЛІЗАБЕТ ФЕДЬКІВ ТА СОФІЯ КІНДРАТИШИН
отримали Святі Тайни Хрещення, Миропомазання та Пресвятої Євхаристії у неділю, 25 квітня 2021
року Б. Нехай наш Добрий Господь благословить МЕДІСОН ЕЛІЗАБЕТ ФЕДЬКІВ ТА СОФІЮ
КІНДРАТИШИН по всі дні їх життя, щоб вони росли на славу Божу та на радість своїм батькам на
многії та благії літа!
BAPTISM AT CATHEDRAL OF THE IMMACULATE CONCEPTION: Our Parish Family at the
Ukrainian Catholic Archeparchial Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelphia extends sincere
greetings to Alyson & Alexander Fedkiw and Yuriy Kindratywyn & Oleksandra Protas with the Families
on the occasion of their new-born daughters MADISON ELIZABETH FEDKIW AND SOFIA KINDRATYWYN receiving the Holy Sacraments of Baptism, Confirmation, and Holy Eucharist on Sunday,
April 25th, 2021, and thus becoming members of our Cathedral Parish Family. May our Good Lord bless MADISON ELIZABETH
FEDKIW AND SOFIA KINDRATYWYN for all the days of their lives that they may grow for glory of God and for joy of their
Families for many, happy and blessed years! MNOHAYA LITA!
СПОВІДІ: Отримати дар Святої Тайни Сповіді можна до початку Божественних Літургій: з 4:00 год. веч. щосуботи та з 8:30 ранку і з 10:15
щонеділі. Скористаймося цими дарами Божого милосердя для свого духовного оновлення.
CONFESSIONS: If you would like to receive the grace of forgiveness in the Mystery of Confession, a priest is available to hear confessions every
half hour before the Divine Liturgy, i.e. at 4:00 pm on Saturdays and at 8:30 am and 10:15 am. on Sundays. Avail yourself of God’s gifts of mercy
and spiritual renewal.
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.
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MOTHERS IN PRAYER:Our next prayer gathering of “Mother’s in Prayer” will be held on Thursday,
May 6th (first Thursday of month) at 7:00 pm at our Ukrainian Catholic Archeparchial Cathedral of the
Immaculate Conception in Philadelphia. We invite all our mothers and we welcome all who wish to join
us at this special prayer.
JOIN OUR CATHEDRAL CHOIR: We open invitations to join our Cathedral Choir. If anyone is interested, contact the
Cathedral Rectory at 215-922-2845 or the choir director after Liturgy services. Remember: to sing is to pray twice!
ЗАПРОШУЄМО ДО НАШОГО КАТЕДРАЛЬНОГО ХОРУ : Хто зацікавлений та бажає долучитися своїм співом,
щоб возвеличити Богослужіння у хорі нашого Архикатедрального Собору, просимо звертатися до
Катедральної канцелярії: 215-922-2845 або до керівника Катедрального хору по закінченні Св. Літургії.
Пам’ятаймо: хто молиться співаючи - молиться двічі!
CATHEDRAL ROOF REPAIR (updated): 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/sealing of the Cathedral dome). 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: $5000.00 - Donna & Joseph Dobrowolskyj; $2500.00 - Kowal Family;
$1500.00 - Nicholas & Maria Denkowycz, Nick & Susan Iwanisziw; $1200.00 - Kusznir Family; $1000.00 - Michael Casmer, Maria Wikarczuk, Sonja
Wysoczanski, Stephen Lepki & Halyna Zaiats, James & Barbara Magura, Olga & Peter Mecznik, anonymous, William & Irene Zin, Petro & Lubomira Derewecki; $750.00 - Walter & Mary Fedorin; $600.00 - Helen Romanczuk; $500.00 - anonymous, John Schpylchak; Michael & Eva
Sosnowyj, Roxolana Horbowyj, Marc Zaharchuk, Paul & Doris Sadownik, Daria Zaharchuk, James Magura; $400.00 - Alexander & Alyson Fedkiw,
anonymous; $300.00 - Theodosia & Christina Hewko, Barbara Bershak, Maria & Donald Taney, Izydor & Halyna Kawa, Janie Maloney; $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, Walter & Anna Chajka, Maria Jackiw, Julia & Olga Jakubowsky, John &
Donna Sharak, Andrew & Tetyana Mykich, Mary Nimchuk, Oksana Tatunchak & Jossip Oursta, anonymous; $170.00 - Stephanie Pogas (Temple
University student); $150.00 - Michael Woznyj, Joseph & Mary Ann Wojtiw, Olga Maleczkowicz; $140.00 - Anelia Szaruga; $130.00 - Zdorow
Family; $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, Rita Malinowski; $90.00 - Anelia Szaruga; $50.00 - anonymous, Anna Krawchuk, Anton Tyszko,
WJM, Miroslaw & Ava Szwedyk, Anna Rad; $40.00 - Joseph & Maryann Wojtiw; 25.00 - Walter Wolansky; $19.23 - Gerard Feshuk. Total as of this
weekend is: $36,314.23. Only $28,685.77 left. May our Lord Jesus Christ reward you a hundredfold for your generosity and bless you and your
Families. 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, Jack Righter, Marika Borowycka, Bohdan Makar, Dana & Vitalij Karlo Dzindziura, Paul Gerber, Jr., Sr. Evhenia Prusnay, MSMG, Antonia Mayberry-Katruk, Alexander Siomko.
ПРОХАННЯ: По закінченні Богослужінь просимо всі літургійні та молитовні книжечки та брошури поскладати
належним чином у лавках. Також прохання не залишати бюлетенів чи інших речей у лавках. Будьмо
відповідальними та докладімо також і своїх зусиль, щоб підтримивати чистоту і порядок у нашому Архикатердальному храмі. Дякуємо за
ваше вирозуміння та співпрацю.
A SPECIAL REQUEST: At the conclusion of each Divine Liturgy please close all Liturgy books and/or hymn books/brochures and return them to
their proper place. Also, please do not leave any church bulletins or other reading material in the pews. Let us all do our part to be true stewards of
our Archeparchial Cathedral by helping to keep the Cathedral pews clean and neat. Thank you very much for your understanding and cooperation.
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 215-9222845; if it’s an emergency call (908) 217-7202.
СПОВІДІ: Якщо ви потрапили до шпиталю, або вдома і бажаєте, щоб священник 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 before 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 sponsor are: 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, 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.
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A few words of God’s Wisdom…
God, grant me the serenity
to accept the things I cannot change,
courage to change the things I can, and
wisdom to know the difference.

Кілька слів Божої Мудрості...

Боже! Дай мені душевний спокій
прийняти те, що не можу змінити;
силу змінити те, що можу змінити і
мудрість відрізнити перше від другого.

БОЖІ ЗАПОВІДІ (1991 рік)
(о. Юліян Катрій, ЧСВВ)
ЧЕТВЕРТА БОЖА ЗАПОВІДЬ — «ШАНУЙ БАТЬКА І МАТІР ТВОЮ, ЩОБ ТОБІ
ДОБРЕ БУЛО І ЩОБ ТИ ДОВГО ПРОЖИВ НА ЗЕМЛІ»

РОЛЬ БАТЬКА У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ (продовж. з попередніх бюлетенів)
Батько — взірець, приклад. Важливими є авторитет, слова, науки чи перестороги батька для дітей, але
набагато важливіший його особистий приклад. Сила доброго чи злого прикладу батька дітей будує або руйнує
їх. Вони хочуть у своєму батькові бачити живий приклад того, чого він учить. Отож, батько мусить давати
дітям добрий приклад щодо заховання Божих заповідей і церковних законів та законів цивільної влади. Він
ніколи не сміє перед своїми дітьми про ті закони легковажно говорити, або навіть собі з них кпити чи вчити
дітей, як ці закони не зберігати. Батько має дати дітям приклад пошани імені ближнього та його честі й ніколи в присутності
дітей зле про інших не говорити. Один батько оповідає про такий випадок у своїй родині при святкуванні Дня батька.
«Увечері того дня я підслухав молитву мого малого синочка. Він, клячучи, зі сльозами на очах перепрошував Бога за все те,
чим образив батька. Свою молитву закінчив так: «Мій Боже, я прошу Тебе, зроби мене таким мудрим і сильним, як мій батько.
Я знаю, що Ти це можеш зробити». А коли мій синок уже спав, тоді я клякнув біля його ліжка і визнав свої провини щодо
нього; схиливши голову, я так молився: «Мій Боже, зроби мене такою дитиною, як мій синок: чистою і доброю, яка щиро
вірить Тобі». Релігія — основа виховання, тому, з цього огляду, добрий приклад батька дуже важливий. Він перед дітьми
повинен бути дуже обережний щодо критики церковної влади, єпископів і священиків; обережний також у розмові про святі
особи чи речі. Така необережність може затруїти віру дитини. Німецький маляр Людвик Ріхтер у дитинстві втратив віру і
щойно в старші літа знову її повернув. Що ж було причиною такої втрати? Одного разу знайомий його батька в присутності
дітей закпив з одної події у св. Євангелії, а батько не став в обороні Св. Письма. «В цей момент, — каже він, — ті кпини над
Біблією, наче грім, вдарили об мою душу. Я не міг припустити, щоб хтось міг собі кпити зі Святого Письма. Мені здавалося,
що старші вважали за казку все те, що нам у школі подавали як безсумнівну правду. Я відчув, що в моїй душі було щось
зруйновано, щось, без чого не можна жити і чого не можна нічим заступити. Від того дня я втратив віру в Бога». Батько для
своїх дітей має бути взірцем у виконанні християнських обов’язків, якими є щоденна молитва, недільна Служба Божа, часта
Сповідь і св. Причастя. В одній родині малий синок ніколи не бачив, щоб його батько коли-небудь молився. Одного разу він
питає свою матір: «Мамо, коли я вже буду такий великий, як мій тато?» «А ти чому хочеш бути таким великим?» — у
відповідь мати. На те синок: «Бо тоді я вже не мусітиму молитися, бо ж тато не молиться». Визначний американський генерал
Мек Артур так дбав про добре і релігійне виховання свого малого сина, що навіть уклав собі окрему молитву за свого сина.
Ось ця молитва у скороченому варіанті «Мій Боже! Дай мені сина, який не ставив би бажань на місце діл, який пізнав би Тебе
та знав, що пізнання себе самого є наріжним каменем знання. Веди його, благаю, не легкою дорогою вигоди, але під тиском і
тягарем труднощів. Дай мені сина, серце якого було б чисте, а мета висока; який запанував би над собою ще заки
командуватиме іншими; який дивився б у майбутнє, ніколи не забуваючи минулого. Дай йому скромність, щоб завжди міг
пам’ятати простоту справжньої величі. Відкрий йому правдиву мудрість та лагідність справжньої сили. Тоді я, його батько,
зможу сказати: «Я не прожив намарно». Таку молитву за своїх дітей повинен би проказувати кожний батько.
Папа Пій XII так говорив про нагороду доброго батька: «Коли Господь хвалить і нагороджує вірного слугу за те, що
добре використав свої таланти, то яку похвалу й нагороду дасть Господь Бог батькові, що з любов’ю виховав для Нього йому
повірене людське життя, яке вартує багато більше, ніж усе золото та срібло у світі».
(продовж. у наступн. бюлетені)
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THE FAITH OF THE CHURCH. REVELATION OF THE MOST HOLY TRINITY

For it is you who have granted us the knowledge of your truth. And who can tell of all your acts of power, make all your
praises heard, or recount all your wonders at every moment? (Anaphora of the Liturgy of Saint Basil the Great)
God’s Revelation. 18
The faith of the Church is founded on God’s Revelation. By this Revelation the invisible God,
from the fullness of his love, speaks to human beings to make himself known to them and to call them to communion with
him: “In his goodness and wisdom God chose to reveal himself and to make known to us the hidden purpose of his will
(see Eph 1:9) by which humankind might have access in the Holy Spirit to the Father and come to share in the divine nature through Christ, the Word made flesh (see Eph 2:18; 2 Pt 1:4). God, who “dwells in unapproachable light, whom no
one has ever seen or can see” (1 Tm 6:16; see Jn 1:8; 1 Jn 4:12), “came clothed in flesh… so that both the living and dead might know of
his visitation and of the coming of the Lord.” By revealing himself, God, who in his essence is unknowable, “wishes to make [people]
capable of responding to him, and of knowing him, and of loving him far beyond their own natural capacity.”
19 God’s Revelation is realized simultaneously by deeds and words, which are intrinsically bound up with each other and shed light upon each other. It involves a specific “divine pedagogy:” God communicates himself to humanity gradually, preparing it in stages for
the reception of the Revelation of his own self, culminating in the fullness of this Revelation in the person and activity of the incarnate Word, Jesus Christ. “Long ago God spoke to our ancestors in many and various ways by the prophets, but in these last days he
has spoken to us by a Son, whom he appointed heir of all things, through whom he also created the worlds” (Heb 1:1-2). Only in his
incarnate Word, which was from the beginning (see Jn 1:1), that is, in Jesus Christ, does God reveal himself in all fullness; for in him,
together with human nature, “the whole fullness of deity dwells bodily” (Col2:9).
20 In the Old Testament, God manifested himself to Moses on Mount Sinai as The-One-Who-Is, I AM WHO AM (Ex 3:14), revealing
to Moses not something about himself, but his very Self. The name The-One-Who-Is points to the personal nature of God, who possesses being in his very Self and who is the Source of all existence and life. In the New Testament, God, who is first to go out to meet
humankind (see Jn 3:16; 1 Jn4:19), reveals himself as Father through his incarnate Son, Jesus Christ, and in the Holy Spirit (see Mt
11:27).
(will be continued in the next weeks’ bulletins)

