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Most Rev. Bohdan J. Danylo, Bishop of St. Josaphat Eparchy in Parma

Parish Office:
727– 576 - 1001

Fr. Barytskyy’s Cell Phone:
216-269-6829
Parish Office e-mail:

Rev. Bohdan Barytskyy, Pastor
e-mail: bbarytskyy@gmail.com
Choir Director: Nadia Sawa
Weekdays: Ukr. - Eng. Cantors: Mykhaylo Golowko
Irene Popovich

bbarytskyy@gmail.com
Parish Office Hours:
Monday through Friday
10:00 AM - 2:00 PM

Parish Hall Rental :
(727) 576-1001

Confessions:
Confession - 15 minutes
before the Liturgy
Baptisms:
Arrangements must be made by
parents through the Rectory
Office to schedule baptisms and
arrange for Pre-Baptism classes.
All parents expecting to baptize
their first child are to attend PreBaptism classes.
Weddings:
Arrangements should be made
with a priest through the Rectory
Office at least six months prior to
the desired date. All couples must
attend Pre-Cana classes which
are normally scheduled in March.
Funerals:
Arrangements are made with the
Rectory Office through the funeral
director before publication in the
newspapers.

This Week’s Readings

Epistle: Romans 6:18-23
Gospel: Matthew 8:5-13
Next Week’s Readings:
Epistle: Romans 10:1-10
Gospel: Matthew 8:28-9:1

DIVINE LITURGY SCHEDULE:

Sunday: 8:30 AM in English • 10:00 AM in Ukrainian with Choir
Weekdays: 8:30 AM - Holy Days: 9:00 AM & 7:00 PM

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK
SUNDAY, June 28 — 4th Sunday after Pentecost All Saints of Rus’Ukraine
8:30 AM † Thomas Poole by John & Olya Czerkas (Eng.)
10:00 AM Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan (Ukr.)

MONDAY, June 29
The Holy, Glorious, All-Praiseworthy and Chief Apostles Peter and Paul.
Passing into Eternal Life (1941) of Blessed Iakym (Joachim) (Senkivsky), Basilian
Protohegoumen and Marty of Drohobych, where his body was boiled
Note: Holy Day of Obligation (relaxed due to Covid 19)
9:00 AM † Daniel (Bohdan) Malolfi - 40th Day by Roman Bochznewycz
TUESDAY, June 30
The Synaxis of the Holy, Glorious and All-Praiseworthy Twelve Apostles.
8:30 AM † Yurij Boszko by Olya & John Czerkas
WEDNESDAY, July 1
No service
THURSDAY, July 2
No service
FRIDAY, July 3
8:30 AM Health and Blessing for Rev. Vincent Capuano by Theresa Galante

SATURDAY, July 4 Independence Day
8:30 AM In Thanksgiving to God for the Blessings and Freedoms Bestowed on the USA

SUNDAY, July 5 — 5th Sunday after Pentecost
8:30 AM Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan
† Semen Zenewycz by Bohdanna Kulba (Eng.)
10:00 AM † Petro Chyschkewycz—2nd Ann. by Iryna Chyschkewycz (Ukr.)
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великим культом у святій Церкві.
СВЯТИЙ АПОСТОЛ ПЕТРО
Ісус Христос, маючи великі плани щодо особи святого
Петра, на початку покликання апостола змінює його ім'я
Симон на символічне Петро-Кифа, що означає скала, бо той
ОГОЛОШЕННЯ
повинен бути скалою, що двигатиме основу Церкви.
28- го червня 2020
Святий Петро має близькі стосунки з Христом в часі
діяльности
останнього.
Він
свідок
Христового
прославлення на Таворі, від імени всіх апостолів визнає
Вітаємо парафіян та прихожан храму
Христове божество, разом із святим Йоаном готує пасху
Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить
для Христа. Він є свідком Христового конання в Оливному
Городі. Христос платить податок до храму за себе і за
Вас за Вашу щедрість для Вашої парафії.
Петра.
Після Господнього вознесення святий Петро стає головою
ДЯКУЄМО!
Сердечно дякуємо нашим парафіянам за апостолів і першої християнської громади в Єрусалимі. Під
його проводом відбувається вибір нового апостола на місце
підготовку залі та приготування смачних Юди. Він скликає до Єрусалима перший собор Христової
страв до Дня Батька, а саме: Богданні Кульбі, Церкви. Святий Йоан Золотоустий називає Петра
Ірині Попович, Ірині Бадяк, Ірині Філінській, "первородною вівцею із стада доброго Пастиря".
Катерині Ковальській і Hope Anne Sanford. Любов Христа Господа — це головний мотив його
Нехай Господь благословить Вас за щедре і добре апостольської діяльности, трудів і жертви. Та любов вкінці
серце!
завела його на муки і смерть за свого улюбленого Вчителя.
Існує передання, що Петро вважав себе негідним умирати
на хресті, як Христос, тому просив, щоб його розіп'яли
стрімголов. Цю традицію підтверджує єпископ Євсевій († κ.
ПРАЗНИК СВЯТИХ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА
340) у своїй Історії Церкви та святий Йоан Золотоустий у
“Днесь радісний празник засяяв усім проповіді на празник святих апостолів Петра й Павла, де
країнам: прецінна пам'ять каже: "Радуйся, Петре, що вмер на хресному дереві
премудрих і верховних апостолів
розп'ятий стрімголов". Святий Петро загинув у Римі за
Петра й Павла" цісаря Нерона (54-68) між 64 і 67 роками після Христа.
(Стиховна вечірні празника). Святий Йоан Золотоустий, ідучи за традицією, подає 29
червня як день його смерти.

ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО СВОЮ ПАРАФІЮ
БОГОЯВЛІННЯ В СВОЇХ ЗАПОВІТАХ!

Святим апостолам завдячуємо скарб Христової віри. Вони
передали нам Христову науку, від них маємо святе Євангеліє
й апостольські листи, вони поклали тривку основу під
Христову Церкву.
Про велике значення святих апостолів для нас говорить слуга
Божий митрополит Андрей Шептицький. "Апостоли в
повному значенні того слова, — каже він, — є нашими
батьками по вірі. Через їх руки Бог дав людству й кожному
народові у християнській Церкві все, що належить до Божої
апостольської традиції. У своєму аскетичному житті, як і в
проповіді, не можемо, отже, забувати, що все маємо з їхніх
рук. Їх апостольським трудам і їх молитвам завдячуємо все,
що маємо... На перше місце висувається святий апостол
Павло, який у своїх Посланнях дав Церкві таке рясне Боже
Об'явлення й такі рясні Божі науки... Круг церковного року
висуває на перше місце апостола Петра, призначуючи йому
два дні в році — Поклін його кайданам 16 січня і 29
червня" (Про Почитання святих, 1941).
Східна Церква з великою урочистістю святкує 29 червня
празник, який в наших богослужбових книгах має таку назву:
"Святих славних і всехвальних первоверховних апостолів
Петра й Павла". Обидва ці апостоли визначні своїм
характером, своєю ревною апостольською працею та своїм

СВЯТИЙ АПОСТОЛ ПАВЛО
Павло не належав до числа дванадцяти апостолів, але за
свою повну посвяти апостольську працю, надлюдські
жертви й муки у Христовій службі, отримав титул
верховного апостола, як і святий Петро. Він єдиний з
апостолів, хто мав кращу освіту та з народження був
римським громадянином. Сам Ісус Христос чудом його
навертає і покликає на апостола по дорозі до Дамаска.
Після свого навернення з гонителя християн він серцем і
душею стає ревним і мужнім апостолом Христа. "Павло був
вовком, — каже святий Йоан Золотоустий, — і став ягням.
Був терням і став виноградом. З ворога став другом, з
бур'яну — хлібом... Хулитель став богословом, гонитель —
благовісником, мучитель — керманичем, зрадник —
сподвижником" (Про святих дванадцятьох апостолів).
У своїй апостольській праці святий Павло показав сильний
характер, велику силу волі та гарт духа. Він день і ніч, цілі
літа був безбоязним проповідником правди святого
Євангелія. Його безмежна любов до Христа не знає
перешкод, не знає труднощів, ніколи не ставить меж
жертовности. Він відбуває великі місійні подорожі,
організовує нові Церкви, завжди готовий на муки і смерть
за Христа.
Апостол народів не тільки відомий як проповідник, добрий
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організатор, але й як визначний богослов і письменник. До
нас дійшли 14 листів, які Павло написав до різних Церков чи
осіб, у яких викладає Христову науку. Святий Павло віддав
своє життя за Христа, загинувши від меча в Римі 29 червня 65
або 67 року по Христі.

“ЗБІРКА"ПЕТРІВ ГРІШ"
Цієї неділі 28 червня маємо збірку "Петрів Гріш",
призначену для підтримки Святішого Отця Папи
Римського. Ця збірка допоможе Апостольській столиці
направити кошти на потреби братам і сестрам по цілому
світі, які знаходяться в найбільшій потребі.
Ваша щедрість є актом солідарності з Вселенською
Церквою у справі милосердя. Ви можете використати для
цього спеціальний конверт з написом: "Peter's Pence
Collection", який є в коробці для пожертв на цілий рік.
Дякую Вам і нехай Господь всіх щедро благословить.

НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ
Отець Богдан
приймає ваші намірення на Служби Божі на цей рік.

ПОЖЕРТВА
Шановні парафіяни, друзі та гості, якщо хтось захоче
зробити пожертву на парафію, це можна зробити
через наш веб -сайт:https:www.epiphanyukrch.com
Там є кнопка «Donate / Пожертвувати»

ANNOUNCEMENTS – JUNE 28, 2020
Welcome all parishioners and visitors to our Parish.
May our Lord God bless you for your generosity to our
Church and remember that God will reward you.
THANK YOU!
We wish to express our heartfelt thank you for
preparation of delicious food for Father’s Day to
Bohdanna Kulba, Irene Popovich, Irene Badiak,
Irene Filinska, Kateryna Kovalska and new
parishioner Hope Anne Sanford, who prepared
delicious food and donated their time. May
God Bless you for your kindness and generosity.

PETER’S PENCE COLLECTION TODAY
Today, Sunday, June 28 our parish taking up a collection
for the Peter’s Pence Collection, which supports the
charitable works of Pope Francis. This collection is taken
up by Catholics around the globe and helps the Holy
Father reach out to people suffering in our world,
especially those enduring the effects of war and violence,
natural disasters, and religious persecution. Please be
generous. An envelope for this collection you can find in
offering box.
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FEAST OF SS. PETER & PAUL
Holy Day of Obligation (relaxed due to Covid 19)
On June 29th the Church celebrates the feast day of SS.
Peter & Paul. As early as the year 258, there is evidence
of an already lengthy tradition of celebrating the
solemnities of both Saint Peter and Saint Paul on the
same day. Together, the two saints are the founders of
the See of Rome, through their preaching, ministry and
martyrdom there.
In a sermon in the year 395, St. Augustine of Hippo said
of SS. Peter and Paul:
“Both apostles share the same feast day, for these two
were one; and even though they suffered on different
days, they were as one. Peter went first, and Paul
followed. And so we celebrate this day made holy for us
by the apostles' blood. Let us embrace what they
believed, their life, their labors, their sufferings, their
preaching, and their confession of faith.”
On the occasion of the feast day of St. Peter and Paul,
we want to congratulate all those with the same name
as these Apostles. Wishing them health, happiness, and
countless blessings for many, many years. Mnohaya
Lita!
HAPPY INDEPENDENCE DAY
We pray God’s blessing for a happy
and blessed July 4th Independence
Day. Please be mindful and pray for
those who sacrificed, fought and died
for the freedom we now enjoy.
LITURGY INTENTIONS: Father Bohdan is
accepting your intentions for this year.

Collections for June 21, 2020:
D. Liturgies:
Candles:
Father’s Day lunch:
Peter Pence:
Total:

$ 855.00
$ 53.00
$ 50.00
$ 5.00
$ 1,048.00

May God bless and reward your generosity you show to
Him and this Parish!
REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL AND
TESTAMENT!

28-го червня 2020

4-та неділя після Зіслання - Всіх Святих Українського народу
Тропар воскресний, глас 3: Нехай веселяться небеснії, нехай радуються земнії, * бо сотворив владу рукою Своєю
Господь, * подолав смертю смерть, первенцем мертвих став, * з безодні ада ізбавив нас і подав світові велику
милість.
І святим, глас 4: Христославні князі і святителі, * преподобні і мученики, * і незламні ісповідники всіх часів
християнської України, * моліть Христа Бога, щоб Він споглянув ласкавим оком на наш народ, * і дав йому ласку
витривати у вірі, * і щоб спаслися душі богомольних вірних, * що вшановують священну вашу пам’ять.
Слава: Кондак святим, глас 4: Ясними світилами ви сяєте, Богом натхненні праведники нашої Церкви, * і
прикладом заохотливим служите громадам вірних * по всьому християнському світі. * Тому-то в покорі схиляємо
перед вами наші голови, * дякуючи великому і вселаскавому Богові, * що вчинив вас нашими заступниками в
небі * і молільниками за душі наші.
I нині: Кондак, глас 3: Воскрес Ти днесь із гробу, щедрий, і нас возвів Ти із врат смертних, днесь Адам ликує і
радується Єва, а разом пророки з патріярхами неперестанно оспівують божественну могутність влади Твоєї.
Прокімен, глас 3: Співайте Богові нашому, співайте, співайте цареві нашому, співайте.(Пс. 46,7).
Стих: Всі народи заплещіть руками, воскликніть Богові голосом радости. (Пс. 46,2).
I святим, глас 7: Чесна перед Господом смерть преподобних Його (Пс. 115,6).
Алилуя, глас 4: На Тебе, Господи, я уповав, щоб не посоромився я навіки (Пс. 30,2). Алилуя, (3x)
Стих: Будь мені Богом, захисником і домом прибіжища, щоб спасти мене (Пс. 30,3). Алилуя, (3x)
І святим: глас 4: Блажен муж, що боїться Господа, заповіді його дуже пюбі йому (Пс. 111,1)
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх (Пс. 148,1). Алилуя, (3x).
Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала. (Пс. 32,1). Алилуя, (3x).
June 28, 2020

Fourth Sunday After Pentecost - All Saints of Rus’ Ukraine
Troparion, Tone 3: Let the heavens be glad, let the earth rejoice, for the Lord has done a mighty deed with His arm. He
trampled death by death. He became the first-born of the dead; He saved us from the abyss of Hades and granted great
mercy to the world.
Troparion of Saints, Tone 4: O you, who glorified Christ: princes and bishops, monastics and martyrs, and steadfast
confessors of Christian Ukraine throughout all times, pray Christ God to look with favor on our people and to grant them
the grace to persevere in the faith that the souls of prayerful faithful who revere your sacred memory may be saved.
Glory be … Kontakion, Tone 4: You shine as bright beacons, O God-inspired and righteous saints of our Church. By your
encouraging example you serve communities of faithful throughout the Christian world. Therefore we humbly bow our
heads to you thanking our great and all-gracious God Who has made you our intercessors in heaven where you pray for
our souls.
Now and forever… Kontakion, Tone 3: You rose from the tomb, O compassionate Lord, and led us out from the gates of
death. Today Adam exults and Eve rejoices, and the prophets together with the patriarchs unceasingly acclaim the divine
might of Your power.
Prokimenon, Tone 3: Sing to our God, sing; sing to our King, sing. (Ps. 46,7)

Verse: Clap your hands, all you nations; shout unto God with the voice of joy. (Ps. 46,2)
Prokimenon of the Saint, Tone 7: Precious in the sight of the Lord is the death of His venerable ones. (Ps. 115,6)
Alleluia: In You, O Lord, have I hoped that I may not be put to shame for ever. (Ps. 30,2) Alleluia. (3)
Verse: Be a protector unto me, O God, and a house of refuge to save me. (Ps. 30,3) Alleluia. (3)
Alleluia of the Saints: Blessed is the man who fears the Lord; he shall delight exceedingly in His commandments. (Ps.
111,1) Alleluia. (3)
Communion Verses: Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest. (Ps. 148,1) Alleluia (3)
Rejoice in the Lord, O you just; praise befits the righteous. (Ps. 32,1) Alleluia (3)

Благальні молитви сотника та митаря
Роздуми у четверту неділю по П’ятидесятниці:
Неділя всіх святих українського народу, 28 червня 2020 р.,
Євангельські читання: Мт. 8, 5-13; (Всіх святих) Мт. 5, 1-16
У четверту неділю по П’ятидесятниці наша Українська Католицька Церква вшановує всіх святих
українського народу.
У Тропарі празника Всіх святих ми чуємо про благочестивих чоловіків та жінок, які «прославляли
Христа: князів, єпископів, ченців та мучеників, непохитних сповідників християнської України всіх часів».
Вони жили блаженствами, проголошеними Ісусом Христом в Нагірній проповіді.
Святі «світилися як провідні зорі... Своїм натхненним прикладом вони служили спільнотам вірних в
християнському світі» (Кондак Всіх святих).
Святі – це звичайні люди, які вели незвичайне, доброчесне й побожне життя, і яких вшановує Церква. Вони
є для нас прикладом для наслідування і взорування, та заступниками перед Богом.
Упродовж свого трирічного публічного служіння Ісус зустрічав багатьох простих людей з різних верств
суспільства – рибалок, фарисеїв, перелюбників, митарів та сотників - з різних народів: євреїв, поган,
самарян. Він також згадував різних простих людей в притчах, якими навчав своїх слухачів і своїх учнів.
У сьогоднішньому євангельському читанні сотник підійшов до Ісуса з проханням оздоровити його слугу.
Сотник, який командував сотнею вояків, був римським легіонером – окупантом в Юдеї. І все ж він
підійшов до юдейського пророка і попросив про допомогу. Коли Ісус сказав: «Я прийду й оздоровлю
його», - сотник у своєму смиренні відповів йому: «Господи, я недостойний, щоб ти ввійшов під мою
покрівлю, але скажи лише слово і слуга мій видужає» (Мт. 8, 8).
І що відповів Ісус? Він звернув увагу присутніх на силу віри цього сотника. Коли Ісус почув його слова він
здивувався і сказав: «Істинно кажу вам: ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри» (Мт. 8, 10).

Ісус часто звертав увагу на силу віри людей, навіть якщо ця віра була величиною з гірчичне зернятко.
В одну з неділь перед Великим постом ми читаємо притчу про митаря і фарисея, в якій ідеться про двох
чоловіків на молитві в Храмі. Фарисей був вчителем релігії, а митар – збирачем податків до римської
скарбниці. На що Ісус звертає увагу? На покірність і молитовне смирення митаря, чиєю простою молитвою
було: «Боже, змилуйся надо мною грішним» ( Лк. 18, 13).
Спитаймо самі себе, якщо би ми зустріли Ісуса сьогодні, то як би Він оцінив нашу віру й смирення в
молитві? У Євангелії Він наголошував на цій стороні віри людям, з якими зустрічався, і в притчах, якими
навчав. Чи нам буде приємна Ісусова оцінка рівня нашої віри?

Слова і сотника, і митаря були увічнені в літургійних молитвах Церкви.
У Латинській Євхаристійній літургії перед прийняттям Святого Причастя вірні проказують слова сотника:
«Господи, я недостойний, щоб ти ввійшов під мою покрівлю, але скажи лише слово і моя душа видужає».
У нашій Божественній літургії, коли читаємо молитву перед святим Причастям, ми промовляємо слова
митаря: «Боже, милостивий будь мені, грішному».
Сотник і митар, чиї смирення і щира віра висловлені простими словам стали молитвами Церкви, були
двома простими чоловіками.

The Prayerful Words of a Centurion and a Publican
A Reflection for the Fourth Sunday after Pentecost—All Saints of Rus’ Ukraine-Sunday, June 28, 2020
Gospel Readings Matthew 8:5-13, (All Saints) Matthew 5:1-16
On the Fourth Sunday after Pentecost, our Ukrainian Catholic Church remembers All Saints of Rus’ Ukraine.
In the tropar of All Saints, we learn that these were virtuous men and women “who glorified Christ: princes and
bishops, monastics and martyrs, and steadfast confessors of Christian Ukraine throughout all times.” They lived
the beatitudes taught to us by Jesus Christ in His Sermon on the Mount.

The saints “shine as bright beacons. . . . By their encouraging example, they serve communities of faithful
throughout the Christian world.” (Kondak of All Saints)
The saints are ordinary people who led extraordinary, virtuous and holy lives, who are honored by the church. They
are exemplars for us to follow and emulate and they also serve as intercessors for us in heaven.
In his three year public ministry, Jesus encountered many ordinary people from all walks of life—fishermen, Pharisees, adulterers, tax collectors, centurions—and all nationalities—Jews, Gentiles, Samaritans. He also cited ordinary people in the many parables He used to illustrate lessons as He taught His audiences and His disciples.
In the Gospel for today, the Fourth Sunday after Pentecost, a centurion approaches Jesus with a request to heal his
servant. The centurion, a person who had 100 soldiers under him, hence the name centurion, was a military officer
in the Roman legion that occupied the territory of the Jews. Yet he approaches this Jewish Teacher for help. When
Jesus replies, “I will come and cure him” the centurion, in his humility says, “Lord, I am not worthy to have you
enter under my roof; only say the word and my servant will be healed.” (Mt. 8:8)

And how does Jesus respond? He comments on the quality of the centurion’s faith. When Jesus heard this, He was
amazed and said to those following Him, “Amen, I say to you, in no one in Israel have I found such faith.” (Mt.
8:10)
Jesus often comments on the quality of one’s faith, even if one’s faith is only the size of a mustard seed.

In one of the preparatory Sundays before the Great Fast, we recall Jesus’ parable of the Publican and the Pharisee
which tells the story of two men going up to the temple to pray. The Pharisee was a religious leader; the publican
was a tax collector for the officials of the Roman Empire. What does Jesus emphasize? The humility and prayerful
attitude of the Publican, whose simple prayer was “O God, be merciful to me a sinner.” (Lk 8:13)
Let each of us ask ourselves, if we would encounter Jesus today, how would He evaluate the quality of our faith
and the humility of our prayer? In the Gospels, He emphasized these aspects of faith to the many people he countered and in His teaching parables. Would we be comfortable with Jesus’s assessment of the quality of our faith?
The words of both the Centurion and the Publican have been immortalized in the liturgical prayer of the church.

In the Roman Eucharistic Liturgy, before the reception of Holy Communion, the faithful recite the words of the
Centurion: “Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall
be healed.”
In our Divine Liturgy, we remember the words of the Publican when we recite the Prayer before receiving the Holy
Mysteries, which includes, “O God, be merciful to me a sinner.”
Two ordinary people, a Centurion and a Publican, whose humble and sincere expressions of faith, articulated
through simple words, have become prayers of the Church.
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An Invitation to Remember and Pray
throughout our Metropolia on Sunday June 28
in Solidarity with Victims of COVID-19 and Racism
as We Return to our Churches
Glory be to Jesus Christ!
Reverend Clergy, Venerable Monastics and our Beloved Faithful!
The last four months have been tumultuous and tragic, shocking our country and the world. The COVID-19 virus
spread globally. Millions who got infected were hospitalized and suffered physical and psychological torment before a thankful recovery. Many corona victims have lasting, debilitating after-effects. Despite the heroic efforts and
dedicated care of doctors and nurses, family members, parishioners, friends, and acquaintances succumbed to the
pandemic —over 120,000 in the US and one half million globally, not counting unconfirmed cases. Among them
was our Metropolitan Emeritus, Archbishop Stephen Sulyk, of blessed memory. Painfully, many persons passed
away in isolation from their loved ones who could not be at their bedside, while clergy could not administer the
Sacraments. Funeral rites were abridged, and those attending were limited in number. Among the deceased are
medical martyrs who put their lives on the line helping their patients. Their sacrificial service and love will always
be admired and remembered. Indeed, “no one has greater love than this, to lay down one's life for one's
friends” (Jn 15:13). Before the Lord we remember all the victims of the pandemic and pray for the sick and their
caregivers.

American society was equally shocked by the tragic and appalling killing of George Floyd. The gut-wrenching
white and black image of the suffocating knee on the neck and the desperate plea “I can’t breathe” outraged the
nation and world, prompting an unprecedented wave of civil rights protest against racism and police brutality.
Many Americans are seeing what we did not see before, recognizing responsibilities that we can no longer ignore.
Many have come together to manifest solidarity with Black Americans and with all victims of racism. Many are
praying in a new way for a new world, a renewed nation. Some demonstrations, heartbreakingly, turned violent.
Innocent people, including police officers carrying out the essential mission of protecting society from criminals,
were hurt or even killed. Large and family-owned businesses were torched and robbed, including those owned by
or serving Afro-Americans. The Lord calls our nation to a deep examination of conscience— to see and purge persistent patterns of bigotry and hatred, to acknowledge injustice, to cleanse our hearts of evil passions. The Lord
calls us to face our future with prayer. Through prayer we will move to authentic solidarity with our discriminated
-against brothers and sisters. Only with the Lord, in Him, and through Him can we overcome the sinfulness of our
human nature. We pray and remember, so that we can grow in authentic integrity since “from one ancestor He
(God) made all nations to inhabit the whole earth” (Acts 17:26).
Week by week, we have been returning to regular Sunday services. Most of our parishes are now open. We rejoice
that we can finally be together in prayer. Thus, as we begin again, carrying with us the experience of the last
months we call all to a deep spiritual reflection on the signs of the times.

On Sunday June 28 we invite all the clergy, religious, and faithful together to remember all the victims of the COVID-19 virus, those who died as a result of racism or acts of police brutality, and the
victims of recent protests, in all our parishes throughout the country by celebrating a Panakhyda
requiem service at the end of the Divine Liturgy.
Let us pray for our deceased loved ones, friends, relatives, neighbors, doctors, nurses, first responders and medical personnel who have died of the virus.
Let us also pray for Mr. George Floyd and others like him who died as a result of injustice, let us
pray for those who died in the bonds of slavery or other expressions of racism.
Let us pray for the victims of riots and unbridled passions.
Let us pray that the Lord grant peace, physical and psychological healing, reconciliation, and tolerance and true justice!
+Borys Gudziak
Archbishop of Philadelphia for
Ukrainians Metropolitan of
Ukrainian Catholics in the US

+Paul Chomnycky, OSBM
Eparch of Stamford
+Benedict Aleksiychuk
+Bohdan J. Danylo
Eparch of St. Nicholas in Chicago Eparch of St. Josaphat in Parma

+Andriy Rabiy
Auxiliary Bishop of Philadelphia
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19 червня 2020 р. Божого
Запрошення до пам’яті і молитви
в неділю, 28 червня, на усіх парафіях Митрополії
у знак солідарності з жертвами коронавірусу і расизму
у контексті повернення до наших церков

Слава Ісусу Христу!

Всесвітліші та всечесніші Отці, преподобні Брати і Сестри, улюблені у Христі вірні!
Чотири останні місяці, сповнені неспокою і жахіть, сколихнули нашу країну і весь світ. Коронавірус
охопив маиже всю земну кулю. Мільиони, що були уражені хворобою, потрапили у лікарні та пережили
чимало фізичних та психологічних мук на шляху до щасливого одужання. Безліч уражених вірусом досі
боряться з иого виснажливими наслідками. Незважаючи на героиські зусилля і віддану опіку лікарів та
медичного персоналу, 120 тисяч в США і маиже пів мільиона осіб у цілому світі, не враховуючи
непідтверджених випадків, померли від пандемії. Серед померлих — члени наших родин, друзі, приятелі
та парафіяни. Жертвою коронавірусу став і блаженної пам’яті митрополит-емерит Стефан Сулик. На
жаль, багато людеи були змушені відходити у вічність у самотності, рідні не могли бути поруч з ними, а
священики не завжди могли уділити останні Таїнства. Похоронні відправи скорочувалися, і у них могли
взяти участь лише деякі. Серед загиблих від вірусу немало лікарів-мучеників, які ризикуючи своїм
життям, допомагали іншим. Іхнє жертовне служіння і любов до ближнього ми завжди пам’ятатимо і ними
захоплюватимемося. Бо ж справді «Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів
своїх». (Ів. 15:13). Перед лицем Господа ми сьогодні поминаємо усіх жертв пандемії, молимося за хворих
та тих, хто ними опікується.
Рівно ж американське суспільство сколихнуло трагічне та приголомшливе вбивство Джорджа Флоида.
Шокуючі чорно-білі кадри удушливого коліна на шиї і відчаидушне благання «Я не можу дихати»
обурили і країну, і весь світ, що призвело до небаченої раніше хвилі протестів за права людини, проти
расизму та жорстокості поліції. Багато американців раптом побачили те, що раніше не помічали, і
починають брати на себе відповідальність, яку раніше відкидали. Безліч людеи зібралися разом, щоб
продемонструвати солідарність з темношкірими американцями та усіма жертвами расизму. Багато
людеи по-новому моляться, моляться за новии світ, моляться за оновлення країни. На жаль, деякі
демонстрації обернулися насиллям. Постраждали або и загинули невинні люди, серед яких поліцеиські,
що виконували свіи прямии обов’язок — захист суспільства від злочинців. Великі і невеличкі сімеині
підприємства, включно з тими, де власниками чи працівниками є афро-американці, зазнали підпалів і
пограбувань. Господь кличе нашу країну до глибокого іспиту совісті, щоб побачити і очиститися від
стіиких шаблонів фанатизму і ненависті, щоб визнати несправедливість, щоб очистити наші серця від
лукавих пристрастеи. Господь кличе нас ити в маибутнє з молитвою. Завдяки молитві ми зможемо
розвивати справжню солідарність з тими нашими братами і сестрами, що зазнають дискримінації. Лише з
Богом, у Ньому, ми можемо перемогти гріховність нашої людської природи. Ми молимося і пам’ятаємо,
щоб зростати у

справжніи цілісності, адже «З одного чоловіка Він створив усі народи, щоб вони заселили цілу землю» (Ді
17,26).
Неділя за неділею ми поверталися до регулярних публічних богослужінь у наших храмах. Уже відкриті
маиже всі парафії. Радіємо, що можемо нарешті молитися разом. Тому, починаючи заново, будучи під
впливом пережитого за останні місяці, ми покликані до глибшої духовної застанови над знаками часу.
У неділю 28 червня запрошуємо духовенство, монашество та вірних згадати у молитві усіх жертв
коронавірусу, тих, хто загинув внаслідок расизму чи поліцеиського свавілля, жертв останніх протестів,
відслуживши Панахиди наприкінці кожної Божественної Літургії в усіх парафіях Митрополії.
Помолімося за померлих від коронавірусу — наших коханих, родичів, друзів, сусідів, лікарів, медичних
працівників та усіх, хто першим відгукнувся на виклик пандемії.
Помолімося за Джорджа Флоида та інших, які загинули внаслідок несправедливості.
Помолімося за тих, хто загинув в каиданах рабства та від інших виявів расової нерівності.
Помолімося за тих, хто став жертвою заворушень і розгнузданих пристрастеи.
Помолімося, щоб Господь дарував нам усім мир, фізичне і психологічне зцілення, примирення, взаємну
терпеливість та істинну справедливість!

+Борис
Митрополит Української Католицької
Церкви у США
Архиєпископ Філадельфіиськии для
Українців

+Павло
Єпископ
Стемфордської єпархії

+Венедикт
Єпископ Чиказької єпархії
святого Миколая

+Богдан
Єпископ Пармської єпархії
святого Йосафата

+Андрій
Єпископ-Помічник Філадельфіиськии

