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Epistle –2 Cor 6:1-10, Gospel – Lk 6:31-36, Tone 7 

 
DIVINE LITURGIES FOR THIS WEEK 

 

16th Sunday After Pentecost, October 2, 2011 
9:00 AM Lit. + Fr. Gus r/by Helen Duda 
11:30 AM Lit. For God’s Blessings on Our Parishioners 
Monday, October 3, 2011 
7:20 AM Lit. + Grace Roque r/by Rozalia and Joe 
Tuesday, October 4, 2011 
7:20 AM Lit. + Katherine Tymkiw r/by Joseph Rylyk 
Wednesday, October 5, 2011 
7:20 AM Lit. + Ed Gasior r/by Joan Zaleski 
Thursday, October 6, 2011 
7:20 AM Lit. + Pauline Medwick 
 r/by Lee, Debbie, Kristen and Stephanie 
Friday, October 7, 2011 
8:45 AM Lit. + Maria Brydun  

r/by Volodymyr & Halyna Lojko 
Saturday, October 8, 2011 
8:00 AM Lit. + Nina Onyshko (40th Day) 
 r/by Daughter, Zenovia 
5:00 PM Lit. + Anna Stek r/by Ann Marie Stek 
17th Sunday After Pentecost, October 9, 2011 
Epistle –2 Cor 6:16-7:1, Gospel – Lk 7:11-16 
9:00 AM Lit. For God’s Blessings on Our Parishioners 
11:30 AM Lit. + Julia Yuschik r/by Duarte Family  

 

Epistle Readers, 11:00 a.m. Liturgy: 
Nancy Bialkowski 10/2/11 
Joan Zaleski 10/9/11 
Kenneth Bialkowski 10/16/11 
Peter Baralecki 10/13/11 

 
Choir Boyan  

Choir rehearsal will be every Sunday immediately 
following coffee hour. Attendance is extremely 
important. There will be a choir meeting today, Oct 2 
after the rehearsal. 
 
Holy Name Society will meet on Tuesday, Oct. 4 
at 8:00 PM in the church hall. 
 
Senior Citizens – this week. 
 The Senior Citizens Club will meet on 
Thursday, Oct. 6, at 12:00 noon in the church hall.  
New members are welcome! 
 
Generations of Faith 
 The GOF committee will meet on Thursday, 
Oct 6 at 7:00 PM in the church hall. 
 
Calendar Party 

The St. Ann's Society sponsored Calendar 
Dinner Dance will be held on Saturday, Oct. 22, 
2011. Enjoy a night of dining and dancing. 
Catering will be provided by Elmer’s, music will 
be provided by DJ, Touch of Class.  Tickets, 
$30.00 per person, are available from St. Ann’s 
members.  For info call Anna at the rectory, 732-
826-0767. 
 
Halloween Breakfast Buffet 
 An all-you-can-eat breakfast buffet sponsored 
by the Holy Name Society will be held on Sunday, 
Oct. 30 from 8:00 AM to 12:30 PM in the school 
auditorium.    The extensive menu includes 
omelets made to order, scrambled eggs, 
pancakes, bacon, sausage, hash browns and much 
more.  Donation is $10 per adult, $5 for teens 12-
17, and free for children 12 and under.  Tickets 
are available in advance after each liturgy. 
 

Christmas Bazaar & Gift Auction 
 Save the date!  The annual Bazaar sponsored 
by our school will be held on Sunday, Nov. 13, 
2011, 11:30 AM to 5:00 PM. 

 
Generations of Faith Program 

This is a program where the entire parish  
gathers together in prayer, for a meal, and then 
to learn more about God, the Church and our 
Faith. Our first GOF program this past Lenten 
season was a success and this fall we would like to 
have another presentation with discussion on the 
topic: Thanksgiving – FAITH,  HOPE and LOVE. On 
Sunday November  6th  there will be only one 
Liturgy at 10:00 a.m. After the Liturgy all 
parishioners are welcome to go to the school 
auditorium for a free Classic Turkey Dinner and a 
Generations of Faith Presentation. Those 
interested in attending this event are asked to 
register by October 30 so we can plan for the 
meal. The registration forms in both languages are 
in the church vestibule. 

 
Catechism Classes 

Religious education classes for parish children 
who attend public school will take place at 
Assumption Catholic School every Sunday morning 
from 10 AM to 11 AM beginning October 2, 2010.  
Preparation for Solemn Holy Communion and First 
Penance is a two-year program. 
 

Office of Religious Education  
of the Philadelphia Archeparchy 
      The Office of Religious Education will hold a one-
day Spiritual Renewal for Married Couples on the 
theme: "The Married Couple: Cornerstone of 
Religious Life of the Parish". This will take place on 
Saturday, October 22, in the Ortynsky Spirituality 
Center, at 820 North Franklin Street, Philadelphia, PA 
19123. Attendance and lunch are free of charge. The 
spiritual lectures will be presented by Fr. Paul Makar. 
 

Schedule: 
9.00 АМ – 9.30 АМ  Registration. 
9.30 АМ – 12.00 РМ First lecture. 
12.00 РМ – 1.00 РМ Lunch. 
1.00 РМ – 2.00 РМ Second lecture. 
2.15 РМ –Prayer for the Blessing of Married Couples 
 

For additional information please telephone: 215-627-
0143 ext. 24  or by email:  typyk2@yahoo.com  
 
SPEСIAL COLLECTION 

Our newly elected Patriarch, His Beatitude 
Sviatoslav Shevchuk will formally visit our 
Archeparchy from November 10 to 21,  2011. The 
focus of the Archieparchial celebration with 
Patriarch Sviatoslav will be a Hierarchical Divine 
Liturgy to be celebrated on Sunday. November 13 
at 2:30 p.m. at the Ukrainian Catholic Cathedral of 
the Immaculate Conception in Philadelphia.   

Throughout the month of October,  
Archbishop Stefan Soroka is asking every parish to 
have a special collection for the completion of our 
Ukrainian Catholic Cathedral of the Resurrection 
and the Patriarchal Center in Kyiv, Ukraine.  The 
SPECIAL COLLECTION ENVELOPES are attached to 
today’s bulletin for your use. Please generously 
provide for this need for our Church worldwide. The 
collected funds will be sent to the Chancery. The 
combined total from all parishes and individual 
donations will be presented to the Patriarch 
formally during his visit. A list of the parish 
donations will also be given to him and published in 
The Way. All checks are to be made payable to 
“Archeparchy of Philadelphia.”   You may also make 
your donation in cash.  Please place your donation in 
the collection basket no later than Oct. 30. 



 
 

Запитання до  о. Івана? 
 

 Отче.  я була вагітна, коли після місяця вагітності я звернулася до 
лікаря,мені поклали діагноз відмерла вагітність (викидиш).На основі цього 
діагнозу мені зробили аборт. Я віруюча людина і знаю, що це великий гріх 
перед Богом. Як мені бути далі і чи допустить мене священик до причастя 
після сповіді? 

Я вам дуже співчуваю у вашому горі. Втратити дитину, яку очікували - це дуже 
сильний біль, який з Божою допомогою треба пережитиі.Відповідь на ваше 
запитання залежить від обставин, за яких протікала ваша вагітність.Якщо у тому, 
що сталося, не було вашої вини, то й карати себе ні за що. І священик, який буде 
вас сповідати, не має обєктивних причин не допустити вас до св. Причастя.Яле 
якщо ваша вагітність порушилась за вашої вини ( необережна поведінка під час 
вагітності, падіння, травма, депресивний стан або інше ), то тоді вам потрібно 
покаятись у тому, що сталося, як у своєму гріху, і  священик дась вам покуту. 
 
 Як правильно сповідатись?  
До сповіді краще підготуватись завчасно. Для цього напередодні сповіді потрібно 
добре подумати про свої гріхи, про те, що в житті зробили не так,за що карає 
совість. Є добра традиція, коли сповідники виписують свої гріхи на листок, який 
потім зачитують у присутності священника.Це добра традиція, тому що часто 
люди, підходячи до сповіді, від хвилюванна забувають ті гріхи, у яких хотіли 
сповідатись і які устно тримали в умі .А священник може відпустити тількі ті гріхи, 
які були людиною висказані. Всі інші ( скриті людиною навмисно, по 
соромязливості, або ненавмисно, по забвінню) , залишаються на людині. Тому до 
сповіді потрібно готуватись ретельно. 
 
 Скажіть, чи можна наперед замовити надгробний памятник для ще живої 

бабусі (без фотографії і підпису). 
Звичайно, можна. Готуватись до смерті- це нормальна практика християн. Багато 
християнських святих тримали в своїх келіях гроби, щоб завжди мати в умі 
память смертну."Памятай час смертний, і вовік не згрішиш", - вчать святі отці.  
 
 Отче якщо не треба молитися 50 разів молитву то поясніть молитву на 

вервиці? 
Ви мусите правильно розуміти, що молитву на вервиці можна молитися і 50 і 100 
разів бо вона включає у собі канонічні  тобто затверджені церквою молитви а 
саме Отче Наш, Богородице Діво та Символ Віри. Церква не заохочує вірних 
молитися  молитви по 50 разів, котрі приходять  по почті або нам передаються 
людьми  і їх треба переписати надцять разів і  розіслати бо інакше щось погане 
має  статися. Зміст тих молитов  інколи не відповідає Канонам Церкви і самого 
вчення Христа про молитву. 
 
 Підскажіть будь ласка, Отче, мені дуже часто сняться віщі сни. Я знаю, що 

це великий гріх вірити у такі речі, але мені уже страшно лягати спати, бо 
переважно збуваються тільки погані сни (вони стосуються моїх рідних або 
знайомих людей). Можливо це тому, що я дуже хвилююся за своїх рідних, 
завжди присутня якась надмірна тривожність. Які молитви потрібно 
читати щоб позбутися цих страхіть?  

Будьте обережні і не майте віри снам, тому що через це ми можемо підпасти під 
вплив злих духів, які часто спокушають і впливають на людей через сни, 
навіюючи їм те, що послужить до загибелі їх душі.  Щоб відгородити себе від 
впливу лукавих сил через сни, потрібно завжди читати на ніч Молитви перед 
Сном, які є в любому молитвослові. Також перед сном потрібно перехрестити 
подушку та всю постіль хресним знаменням, а можна навіть окроплювати час від 
часу святою водою. І головне, дім у вас мусить бути освячений священиком. 

Український Парафіяльний Вісник - 10/02/2011 

 

Кава 
Дорогі парофіяни та гості, запрошуємо Вас до 
нашого парафіяльного залу на щонедільну 
каву після Служби Божої о 9:00 годині.  
 
Запрошуємо до Парафії 
Н о в и м  п а р аф і я н а м  п р о п о н у є м о 
зареєструватися до парохії, заповнивши 
реєстраційну форму яка є на столику при вході 
до церкви. Форму перешліть до церкви або 
передайте о. Іванові. 
 

Євангелізаційна  Програма  
Generations of Faith Program 
Неділя, Листопад 6, 2011  

Проґрама відбудеться після  тільки однієї 
Недільної Літургії  о 10:00 год зранку  в 
шкільній залі. Після Літургії усі парафіяни 
є запрошені до зали у школі, де буде 
бескоштовний обід, катихитична лекція -  
яку виголосять  двоє наших парафіян на 
тему « Поняття Вдячності:  Віра, Надія, 
Любов». Також будемо мати час на 
дискусію та на питання і відповіді.   Буде 
дуже цікаво як і минулого разу.  Просимо 
зареєструватися після Недільних Літургій. 
Запрошені ВCI – ДОРОCЛI, МОЛОДЬ, 
БAТЬКИ, ДIТИ і цілі РОДИНИ. 
Реєстраційна форма є у притворі церкви. 
 

Хелуін  Сніданок  
Братство Пресвятого Імені буде мати сніданок  
"Все, що ви можете з'їсти" для усіх парафіян у 
Неділю, 30 жовтня 2011 з 8:00 до 12:30 у  
шкільній кафетерії. Меню включає в себе 
яєчню, омлети на замовлення, млинці, бекон, 
ковбаса, оладки, яйя суфле, фрукти, сік, кава, 
чай і багато іншого. Пожертвування $ 10 для 
дорослих, $ 5 для підлітків 12-17. Діти до 12 
років безкоштовно. Квитки можна придбати 
після Літургії, або за телефоном Чарльз Бойко 
на 732-254-3966 
 

Церквна Дошка Оголошень  
Не забудьте перевірити дошку Оголошень 
внизу при вході до  церковної залі. Є 
оголошення на які не вистачає місця у 
церковному віснику, тому то ми їх поміщаємо 
на Дошці Оголошень 
 

Ukrainian-American Cultural Center of NJ 
60 North Jefferson Road, Whippany, NJ 
Ласкаво  запрошує усіх на виставy  

 "Солодка Даруся". 
КВИТКИ МОЖНА ПРИДБАТИ  ПІДЧАС КАВИ  

у нашій церкві. 
Компанія MEEST-America та тижневик МІСТ 
привозять на гастролі до Північної Америки 
укра-їнський драматичний театр імені 
ІванаФранка з міста Івано-Франківська з 
виставою СОЛОДКА ДА-РУСЯ. Вистава 
поставлена за романом однієї з найбільш 
популярних сьогодні українсьських 
письменниць – Марії Матіос. Приїжджає 18 
акторів, що задіяні у виставі, та сама Марія 
Матіос. У Вип-пані вистава відбудеться в 
п'ятницю, 14 жовтня о год. 8-ій вечора в залі 
Українського Культурного Центру. Квитки 
(45.00) можна придбати у представників 
компанії МІСТ або по телефону (800-288-
9949).  
 

Класи Катехизму для Дітей 
Релігійні заняття для парафіяльних  дітей 
відбуваються щоранку кожної Неділі з 10-год 
ранку до 11, починаючи із 2 жовтня 2011. 
Просимо памятати, що підготовка до 
Урочистого Святого Причастя та Першої 
Сповіді  триває 2 роки. Усі діти запрошенені на 
уроки Катехизму які провадять наші сестри-
монахині. Для більшої інформації поговоріть із 
о. Іваном. 
 

Занотуйте у Календарі 
 Парафіяльне сестрицтво  Св. Анни  
приготовляє Calendar Dinner Dance – Вечерю з 
Танцями яка відбудеться у Суботу, 22 жовтня 
2011. Квитки по $30 можна придбати у членів 
сестрицтва, або зателефонуйте до  секретарки 
Анни на 732-826-0767. 

ВІЗИТ ПАТРІАРХА СВЯТОСЛАВА 
 З 10-го по 21-е Листопада 2011 р. наш 
новообраний Патріарх, Блаженніший Святослав 
Шевчук, здійснить пастирський візит до нашої 
Архиєпарх і ї .  Серцем  архиєпарх іяльного 
святкування з Патріархом Святославом стане 
Архиєрейська Божественна Літургія  яка буде 
відправлена в Неділю, 13 Листопада, о 2:30 
пополудні в Катедрі Непорочного Зачаття у 
Філадельфії. Усі є запрошені на Літургію та зустріч з 
Блаженнішим.  
 Впродовж  місяця Жовтня на кожній Літургії буде збірка 
на завершення будівництва Українського Католицького Собору 
Воскресіння Господнього в Києві.  Для цього прошу 
використовувати окремі конверти котрі є прикріплені до бюлетеня 
або котрі  можна підібрати при вході до церкви.  Конверт із 
вашою пожертвою і чеком можна вислати просто до 
Філадельфії в уже заадресованому конверті або киньте 
конверт до кошика підчас недільної збірки. Коли виписуєте 
чека то він має бути виписаний на ARCHEPARCHY OF PHILA-
DELPHIA. 
   Усі зібрані кошти будуть офіційно передані Патріарху під час його 
візиту до Філадельфії. Список парафіяльних пожертв також буде 
опубліковано в газеті «Шлях».  Митрополит Стефан Сорока просить 
усіх вірних про щедрі пожертви на завершення Собору в Києві  


