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Epistle – Acts 5:12-20; Gospel – Jn 20:19-31, Festal Tone 

 

DIVINE LITURGIES FOR THIS WEEK 
 

Thomas Sunday, April 12, 2015  

9:00 AM Lit. For God’s Blessings on Our Parishioners 
11:30 AM Lit. + Mary Terebecky r/by Maria Dziuba  

Monday, April 13, 2015 
No Liturgy Scheduled  
Tuesday, April 14, 2015 
7:20 AM  Lit. + Michael, Sophie, John, Nicholas, Martha,  

John, Joseph, Steve Boyko/Yaremczak;  
John, Anna, Stan Kmiec - Legate 

Wednesday, April 15, 2015 
7:20 AM Lit. + Joseph Koval r/by Linda Coyne  
Thursday, April 16, 2015 
7:20 AM Lit. + Mikolaj Chalupa r/by Sister and Family 
Friday, April 17, 2015 

8:45 AM Lit. + Michael Blyskun r/by Family 
Saturday, April 18, 2015 

8:00 AM Lit. + Luigi Iacuzio r/by Ralph & Cathy 
5:00 PM Lit. + Deceased Members of Kara/Kopi Family 
 r/by Holy Name Society 
Sunday of the Ointment Bearers, April 19, 2015  

Epistle – Acts 6:1-7; Gospel – Mk 15:43-16 

10:00 AM Lit. For God’s Blessings on Our Parishioners 
  
 

 

Sviachene – Easter Dinner 

The annual Sviachene, a traditional Easter Dinner, 

will be held on Sunday, April 19, 2015 following a 10:00 

AM Divine Liturgy. Only one liturgy will be held that 

Sunday, April 19, 2015. At the Sviachene we will be 

honoring our former pastor, Rev. Roman Dubitsky, on 

the 50th anniversary of his Priesthood. The dinner will 

consist of traditional Easter food. The dinner and a 

short concert will be held in the school  hall.  
 
St. Ann's Society 
 The Rosary will be recited in church on Tuesday, 
April 14 at 7:00 PM, followed by a meeting of the St. 
Ann's Society in the church hall.  Hostesses for the 
evening are Melanie Fedynyshyn, Marie Frankel, Chris 
Grausam. 
 
Ukrainian Festival in Our Parish  
Our third  cultural festival will be held on Saturday, 
June 27, 2015. As always, the festival will feature 
church tours, entertainment, dancing, family activities, 
vendors, traditional Ukrainian food/drink and more. 
The Festival will be held on the school playground and 
inside the school hall. Parishioners who are willing to 
work some hours at the festival and be chairpersons of 
designated working areas are welcome to come to the 
FIRST  FESTIVAL MEETING on Thursday, April 21 at 
7:00 p.m.(please note the change of date)  and take 
part in the discussion. We are always looking for new 
ideas and would like to hear yours. 
 

Easter calls for a change. There is NO kneeling during 
the entire Easter Season - from Easter Sunday until 
Pentecost Sunday. Kneeling has been our position of 
prayer during the Holy Season of the Great Fast (Lent) 
as the expression of our humility and our repentance. 
Standing will be our position of prayer as an expression 
of joy, victory and our belief in the Resurrection of Our 
Lord. anyone unable to stand - for any reason - may sit 
for all the service. We always stand for the singing of 
"Christ is Risen..." 

 
Mothers Day 

On Sunday May 10, 2014 we will remember all of 
our Mothers at the Sunday Divine Liturgy. There will be 
petitions for their health and continued blessings, and 
a requiem service, panachyda, for all our Mothers who 
have died, that the Lord God remembers them. If you 
wish to have your living or deceased mother 
remembered during the Liturgy, please use your yellow 
Mothers Day envelope and place it in the collection 
basket. The list of mothers and donors will be 

published in our bulletin provided the envelopes are 
turned in by Sunday, May 3. 
 

Easter Greeting 
For the next forty days, until the Feast of our 

Lord's Ascension into Heaven on May 21st, we greet 
each other with Christ is Risen! and respond 
Indeed He is Risen! 
 
Today: Thomas Sunday 

Today we commemorate the Risen Christ’s 
appearance to the Apostles and, among them, to 
doubting Thomas. At the end of the Divine Liturgy 
please come forward for the distribution of the 
Artos and Festal Anointing-Mirovanya. 
  
The Distribution of the Artos 

The “Artos” is a special loaf baked for use 
only during Paschal services and Bright week. It is 
leavened, symbolizing the Resurrection; it is rich, 
made with lots of eggs, etc. symbolizing the 
richness and sweetness of the victory of the 
Resurrection and our salvation, and is also 
invocative of the “bread offerings” of the Old 
Testament. It is kept until the Divine Liturgy of 
Thomas Sunday and  after the Liturgy the Artos is 
broken and distributed. 
 
Spring Work Day 

If you can help spread mulch around the 
church grounds, bring your rakes and shovels and 
be here at 9:30 a.m.  next  Saturday, April 18.   
The men from Holy Name Society can use 
your help. 

 

 
 
 
Symbolism of the Paschal Egg-Pysanky  

One of the most symbolic and beautiful Paschal- 
Easter customs is the practice of preparing, giving, and 
eating eggs. Most seem to take for granted the idea of 
eggs at Holy Pascha. There is the fun in boiling and 
coloring them, even more enjoyment in giving them to 
relatives and friends and cracking the eggs by hitting 
them one upon the other as the greeting of the Holy 
Feast is said: "Christ is Risen!" However, the real 
enjoyment of the Paschal eggs comes only when the 
symbolism is realized and its connection to Holy 
Pascha. The egg itself is a symbol of the Resurrection - 
while being dormant it contains a new life sealed 
within its walls. The idea of the egg as a symbol of 
fertility and of renewed life goes way back to the 
ancient Egyptians and Persians who had the custom of 
coloring and eating eggs during their spring festivities. 
This ancient idea of the significance of the egg as a 
symbol of new life readily became the symbol of the 
Resurrection of Christ to the people of the early 
Christian Church. In Christianity the Paschal egg 
represents the sealed tomb in which the Precious Body 
of Our Lord and Savior Jesus Christ was placed. 
 

IT Help Needed 
 If you or someone you know is good at 
handling computer hardware and software issues, 
we need someone to do some work on the rectory 
computers. Please contact Fr. Ivan if you qualify. 
 



  
Парафіяльний Вісник 

 

 РАДІСТЬ ВОСКРЕСІННЯ 

В традиції нашої Церкви клякання символізує покуту та покаяння. 
Тому-то в часі посту ми багато клякали та били поклони. Великдень 
– це час радості з воскреслим Ісусом, тому Свята Церква учить нас 
не клякати у дні від Воскресіння до Зіслання Святого Духа. ( 24 
Травня) 
 

 УКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. 

Наш третій парафіяльний український фестиваль відбудеться у  
Суботу, 27 червня 2015 року з 12 год. дня до 8 год. Фестиваль буде 
проходити на шкільній площі  і в шкільному залі і пропонуватиме  
традиційну українську їжу/напитки,  живу музику, виступ 
танцювальних колективів, ігри для дітей, лотерею 50/50 і ярмарок.  
Перші збори Фестувалю у Вівторок 21 Квітня о 7-год вечора. 
 

 ПОРЯДОК БІЛЯ ЦЕРКВИ  

У Суботу 18 Квітня о 9:30 зранку ми будемо розсипати молч біля 
дерев і під кущами. Просимо чоловіків хто має час прийти на пів 
години і допомогти прибрати біля церкви. 
 

 ДЕНЬ МАТЕРІ  

У Неділю 10 Травня 2015 на Літургії ми будемо поминати усіх наших 
живих і померлих матерів. Якщо ви хочете щоб о.Іван молилися за 
ваших матерів, то зробіть наступне: Коли  ви є уже зареєстрованими 
парафіянами, то між вашими річними конвертами є жовтий конверт 
на якому написано – “Mother’s Day Mass Remembrance”. Візьміть цей  
конверт, і на ньому  напишіть імя вашої живої або покійної матері.  У 
конверт поставте свою датку і киньте конверт у кошик підчас 
Літургії.  Якщо ж ви немаєте конвертів, то у притворі до церкви на 
столі лежать  білі конверти.  Візьміть цей конверт і на ньому, або на 
листку паперу напишіть імя матері-матерів і киньте конверт у кошик 
підчас Літургії або особисто дайте конверт о. Івану. Підчас Недільної 
Літургії, за матерів буде братися ектенія за їхнє  здоров'я  а за 
померлих матерів, буде відправлена  Панахида у кінці Літургії. 
Список матерів і жертводавців,  буде опублікований в бюлетені. Не 
забудьте згадати свою маму бо без неї  не було б вас.  
 

 

Запитання до Священика. 
 

 Скоро буде 40 днів як померла моя мама. Чи 
можна замовляти сорокоуст в церкві 39 дня? 

Сорокауст можна замовляти у будь-який час, та для 
покійного дуже важлива молитва зразу від смерті і до 
сорока днів, це обов’язково потрібно молитись усім 
рідним, та бажано роздавати милостиню в ім`я покійного 
чи покійної, щоб люди молились за покійника і цей час 
дарма втрачати не можна, бо ми своїми молитвами 
допомагаємо проходити їм митарства. Душа померлого 
всі 40 днів подорожує, проходить через митарства і 
схиляються Богу. Душа відвідує всі принади раю і всі 
пекельні безодні. Вона поки не знає куди потрапить. 
Рідні і знайомі можуть допомогти душі потрапити в рай 
молитвами і проханнями. Поки душі померлих чекають 
Страшного Суду, церква і родичі моляться за померлого і 
просять у Бога кращої долі для померлого. 
 

 Чи є смертним гріхом куріння трави раз на 
місяць, за компанію з друзями? 

Іноді людина не усвідомлює, що та чи інша дія є 
смертним гріхом, і ця помилка пояснюється 
неадекватним сприйняттям своїх вчинків, а також 
певного стилю життя, при якому поступово стираються 
межі між добром і злом. Вживання «легких наркотиків» 
раз на місяць або навіть рідше є смертним гріхом, по-
перше, тому, що воно також може призвести до 
наркоманії, бо свідоме вживання наркотиків один раз 
відкриває шлях більш частого вживання. Дослідження 
також показали, що легкі наркотики впливають на 
психіку, навіть якщо це може проявитися лише через 
роки. Крім того, вживання «легких наркотиків» - це 
погане особисте свідчення перед іншими. Не кажучи вже 
про те, що навіть нерегулярне вживання наркотиків - це 
підтримка наркоторговців і злочинців, які руйнують 
людські життя і цілі родини. Таким чином, куріння трави 
навіть зрідка - це смертний гріх, в якому слід каятися на 
сповіді. 
 

 Чи є плітки і лихослів'я смертним гріхом? 
Плітки - це, на жаль, дуже поширений гріх, що 
суперечить любові до ближнього, оскільки любов шукає 
блага ближнього, в той час як плітки переслідують іншу 
мету - очорнити, спаплюжити іншого. Це також гріх 
проти справедливості, і тому каяття в ньому вимагає її 
відшкодування. 
Святий Тома Аквінський говорив, що плітки і лихослів'я 
співпадають за матерією і за формою, тобто по 
словесному вираженню: і перше, і друге полягає в тому, 
що ти погано говориш про ближнього без його відома. 
Через ці подібності іноді їх плутають. Однак вони 
розрізняються за метою. Той, хто лихословить має на 
меті зганьбити ближнього і тому з особливою 
наполегливістю показує ті недоліки, які можуть очорнити 
людину або хоча б нашкодити її репутації. Пліткар же 
прагне зруйнувати дружбу, як говориться в Писанні: «Як 
не буде донощика, утихне сварка» (Притчі 26,20). 
Пліткар підкреслює в людині ті недоліки, які можуть 
налаштувати проти нього слухача, - як говориться в 
тому ж Писанні: «Грішна людина дратує друзів і зводить 
наклепи на миролюбних» (Сир. 28,9).Тяжкість цього 
гріха вимірюється тим, який саме факт про ближнього 
поширюється або приписується і який збиток це йому 
завдає. 
 

 Чи буває у Папи відпустка? 
Звичайно, у Папи буває відпустка, хоча найчастіше вона 
дуже «відносна». За традицією, останні Папи Римські 
проводили літню відпустку в Кастель Гандольфо 
недалеко від Риму або залишалися у Ватикані. А святий 
Іван Павло II, як потім і Бенедикт XVI, любив поїхати у 
відпустку в гори, де, як усім відомо, Папа Войтила навіть 
катався на гірських лижах. Власне, відпустка для Папи - 
це, скоріше, благе діло для його співробітників. Самому 
Папі доводиться зустрічатися з віруючими і в Кастель 
Гандольфо, і в горах, де його неодмінно приходять 
відвідати дуже численні групи, включаючи місцевих 
мерів. На час відпустки припиняються тільки загальні та 
приватні аудієнції, але навряд чи Папа відпочиває і від 
інших справ. Але от багато співробітників Курії, а також 
інших ватиканських відомств можуть ненадовго зітхнути 
вільно і теж подумати про відпустку. Одним словом, 
Папа, єпископ, священик - це не професія, а покликання 

ЦЕРКВА 
 Один чоловік щонеділі говорив своїй жінці: "Піди, жінко, до 
церкви та помолися за нас обох". Перед друзями хвалився: 
"Я не мушу ходити до церкви щонеділі, бо моя жінка робить 
це за нас обох". Якось йому приснився сон: стоїть він разом 
із жінкою перед райською брамою і чекає, щоб 

їм відчинили і впустили їх усередину. Нарешті 

брама повільно відчинилася і чоловік почув 
голос, звернений до жінки: "Можеш увійти за 
вас обох!" Жінка увійшла, брама одразу ж 
зачинилася. Чоловікові стало так погано, що 
він одразу ж прокинувся… Дружина з дива не 
могла вийти, коли наступної неділі, збираючись до церкви 
на Службу Божу, вона побачила, що чоловік уже чекає на 

неї: "Сьогодні я піду до церкви разом з тобою". 

Коротка Історія Плащаниці 
          Використання святої плащаниці в богослужбах Великої 
п'ятниці й суботи  за своїм походженням сягає самої смерті Ісуса 
Христа. Плащаниця це ніщо інше, як те простирало чи саван, у 
якому було завинуте мертве Тіло Христа Господа, коли Його 
покладено до гробу. Східна Церква у відправах Великої п'ятниці й 
суботи не знала плащаниці майже півтори тисячі літ! 
       Християни єрусалимської Церкви перших 
століть почитали у Велику п'ятницю хресне 
дерево-ХРЕСТ, яке на початку IV віку віднайшла 
свята Єлена, мати цісаря Костянтина. Обряд 
того прочитання записала нам паломниця IV 
століття Сильвія Аквітанська. Звичай почитати 
святий хрест у Велику п'ятницю перейшов 
пізніше до грецької Церкви. Під впливом 
Східної Церкви прочитання святого хреста у 
Велику п'ятницю в середині VII століття перейшло до Західної 
Церкви, де практикується і сьогодні. 
        Обряд виносу й покладення плащаниці,  відбувався у церкві 
так: на вечірні Великої п'ятниці, під час співу стихир відбувається 
обхід довкола церкви з плащаницею, яку несуть парафіяни. Після 
обходу плащаницю кладуть  на окремий до того приготований 
стіл спереду церкви. При кінці вечірні в часі трикратного співу 
"Благообразний Йосиф..." усі на колінах приступають до святої 
плащаниці й побожно її цілують. Божий гріб прикрашений 
квітами й лампадами, а за ним стоїть  хрест без Розп'яття з 
обрусом на його перехресті. Тепер на нашій плащаниці, крім 
ікони Христа в гробі, зображають ще Богородицю, Йосифа з 
Ариматеї й побожних жінок, що брали участь у похороні Ісуса 
Христа. А довкола плащаниці написані слова тропаря Великої 
п'ятниці: "Благообразний Йосиф...". 



 

We did not know if we were  
in heaven or on earth...  

The story is told of the emissaries of Prince 
Vladimir of Kiev searching out the various 
options for religion.  In 988, the story goes, 
his representatives sought out the worship 

and theological life of the choices of the religious alternatives.  It 
was said that when they entered the Hagia Sophia of Constantino-
ple, they were so caught up in the chant, the incense, the icons, the 
liturgy, and the sense of the holy presence of God, that they were 
overcome.  In their report to the Prince they said they did not 
know if they were in heaven or on earth -- they had never seen 
such beauty!  They could not describe it except to say, "there God 
dwells among men..." 
 Last week, after Easter Services in our church , many peo-
ple told  me “ Father, we have not been to church on Sunday morn-
ing... we have been to heaven! “ What a great compliment to our 
parish family.  May we strive to keep that wonderful uplifting 
grace of our faith that we celebrate at Easter alive each day as we 
live the reality that we are indeed a “resurrection people.” 

 
 

What does it mean to be a Catholic today? 

 

 It means, first of all, history. It is looking back across 20 centu-

ries and remembering where we came from. And where we came 
from begins with the gospel we just heard, and the empty tomb, 
and the first bewildered witnesses who had to tell the story of 
what they saw. And they told others. And 
then they told others. 

 And the story goes on. 

 It is the story of faith on a mission: “The 

pilgrim church on earth.” It is the story of a 
journey — from Jerusalem to Rome to Afri-
ca…to India and Asia and islands in the 
South Pacific. It is a mission that eventually brought people to 
America. 

 It is about the people who made that mission happen: sisters 

and brothers, priests and religious and lay people by the millions 
who did the unsung, heroic work of building up the church, often 
at enormous sacrifice, sometimes paying with their lives. 

  It is immigrants who gave spare change to build churches, and 

nuns who cared for the sick when no one else would, and who 
taught our parents and grandparents and great grandparents. 

  It is priests who celebrated Liturgies in auditoriums and gymna-

siums. 

   It is standing in solidarity with the smallest, the weakest, the 

defenseless: the unborn.  
What does being a Catholic today mean?  

 It is parents giving up vacations so their kids can go to Catholic 

school. 

 It is those same kids giving up their weekends to be altar serv-

ers. 

 It is Easter Processions and First Penance and Communions. 

 It is  the cry of a baby being baptized.  

 It’s the gentle voice of the priest offering absolution to someone 

who hasn’t been to confession in 20 years – and offering a 
chance to begin again, and to be made new.  

 And it is silence, the thundering silence of people who come here 

on any given weekday to light a candle, say a rosary, and pray. 

 It is the hundreds who came here on Good Friday to behold the 

wounded, scarred face of Christ – and venerate his shroud with a 
kiss. 

 It is the anonymous strangers who stop by the Grotto  of the 

Blessed Mother outside our  church, and leave roses, or pray  
with petitions. “Mary, pray for my son. Mary, help me find a job.” 

 It is being the Body of Christ, continuing today what he began…

with love, and with gratitude, and with a sense of pride. This is 
our Church. This is our faith. 

Beyond what it may appear to the world out there, it is, most im-
portantly, what we cherish in here. And that is — overwhelmingly — 
the Eucharist: Christ himself, placed before us, as small as a coin, as 
vast and limitless as the universe. That is what mean to be a Catholic 
today and I’m telling you that to you my parishioners, so  maybe you 
can spread the word. Because this is a headline the world needs to 
know: we are people of Resurrection. Easter people. People of hope. 
People carrying within us, and into the world, the light of Christ. And 
that is how we live out, in our own way, the Greatest Story Ever Told. 

 

Pastor’s Corner 
 

 What is the Shroud of Christ (plashchanitsa)? 

 The Shroud of Christ (Плащаниця, plashchanitsa) 

is an icon, today most often found as a large cloth, em-

broidered and often richly adorned, which is used during 
the services of Good Friday and Holy Saturday in the East-
ern Catholic Churches which follow the Byzantine Rite. It 
also exists in painted or mosaic form, on wall or panel. 
 The icon depicts Christ after he has been removed 
from the cross, lying supine, as his body is being prepared 

for burial. The scene is taken from the Gospel of St. John 
(John 19:38-42). Shown around him, and mourning his 
death, may be his mother (the Theotokos or Blessed Vir-
gin Mary); John the beloved disciple; Joseph of Arima-
thea; and Mary Magdalene, as well as angels. Nicodemus 
and others may also be depicted. Often the Four Evange-
lists will be shown in the corners. Sometimes, the body of 

Christ appears alone, except for angels.  Usually, the tro-
parion of the day is embroidered in gold letters around the 
edges of the icon: The Noble Joseph, taking down Thy 
most pure Body from the Tree, did wrap it in clean linen 

with sweet spices, and he laid it in a new tomb. On Good 
Friday, a solemn procession with the plashchanitsa  is 
held outside the church, commemorating the burial pro-

cession of Christ. At the end of the procession, the plash-
chanitsa  is brought back to the church and  the faithful 
will continue to venerate it throughout Great Saturday. 
 During Bright Week (Easter Week), the Holy Doors 
of the sanctuary remain open as a symbol of the empty 
tomb of Christ. The plashchanitsa  is placed on the altar 

and is clearly visible through the open doors, and thus 
symbolizes the winding sheet left in the tomb after the 
resurrection. At the end of Bright Week, the Holy Doors 
are closed, but the plashchanitsa remains on the Holy Ta-
ble for 40 days, as a reminder of Jesus' physical appear-
ances to his disciples from the time of his Resurrection 
until his Ascension into heaven. 
 

 Father, I have a list of all the songs I would like 

the parishioners to sing at my funeral. And I 
want my daughter’s minister to offer a prayer 

and say some words. I already spoke with the 
funeral director about this. When can we ar-
range it? 

You must understand that in our  Church, services are not 
variable. It’s all or none, not subject to whim or fancy. No 
one can add anything to the services of the catholic 

Church. Only Catholic  clergy may celebrate  and preach 
at the services. Your daughter’s minister, unless he is a 
Catholic Priest priest, may not offer prayers or speak in a 
place of authority in our churches. If your daughter’s min-
ister is a Catholic  priest, he must be invited to serve by 
the host pastor if cleared by the bishop – it’s not your 
place to invite him. If you wish to sing songs and have a 

minister offer prayers and speak some words from some 
other Christian group or religion, then you should proba-
bly prefer to have the funeral in that church (or place of 

worship). 
 

 Is a telling a white lie a sin? If you have to do 

something wrong to accomplish something 
good, it isn’t a sin, is it? 

Colossians 3:9 Do not lie to each other, since you have 
taken off your old self with its practices. Yes, telling a 
‘white lie’ is a sin. Lies are lies, no matter the color or lack 

of it, and lying is a sin. Sometimes we think telling a lie is 
necessary to accomplish a good result but that doesn’t 
make it any less a lie. Just because it’s more convenient 
to lie than to tell the truth, just because it may be easier 
to lie than to argue or dissuade doesn’t make it accepta-
ble before God. And just because a lie would seen a better 

answer to another person, in order to avoid an unpleasant 
consequence, doesn’t make it any less a lie, less sinful or 
less wrong. 
 

 What’s the difference between betrothal and en-

gagement? 
Engagement is an exchange of promises, usually symbol-
ized by exchanging a ring or rings, between two people 
who decide to marry. These promises are not formalized 
or legally binding. Betrothal is the first part of the Sacra-
ment of Marriage. When you are betrothed to someone in 

the liturgy of the church, those promises are legally bind-
ing and breaking off the planned marriage requires a de-
cree of divorce. Normally, the betrothal is celebrated im-
mediately before the wedding. 


