
VOL. LXIII – 21                            SUNDAY OF THE MAN BORN BLIND                              MAY 26, 2019 
Epistle – Acts 16:16-34; Gospel – Jn 9:1-38; Festal Tone 

 

DIVINE LITURGIES FOR THIS WEEK 
 

Sunday of the Man Born Blind, May 26, 2019 
9:00 AM – Lit. For God’s Blessings on Our Parishioners  
11:30 AM – Lit. + Josef & Eva Rylyk r/by Daughter, Marie 
Monday, May 27, 2019 – Memorial Day 
8:00 AM – Lit. + Deceased Veterans of the Parish – Legate 
9:00 AM – Memorial Day Service at the Cemetery 
Tuesday, May 28, 2019 

8:00 AM – Lit. + Nick Lyszyk (40th Day) r/by Family 
6:30 PM - Devotions to the Mother of God 
Wednesday, May 29, 2019 
8:00 AM – Lit. + Rev. Joseph Shary r/by Tom Dochych 
7:00 PM – Lit. + Rev. Dn. Michael Waak (40th Day) r/by HNS 
Thursday, May 30, 2019 - Ascension of Our Lord 
8:00 AM – Lit. For God’s Blessings on Our Parishioners  
Friday, May 31, 2019 
8:45 AM – Lit. + Ihor Potapchuk r/by Mother, Iryna 
Saturday, June 1, 2019 
8:00 AM – Lit. + Ray Otlowski r/by Galetta Family 
5:00 PM – Lit. + Johanna Beres r/by Vera, Glenys, Michael  
Fathers of the 1st Ecumenical Council, June 2, 2019 
Epistle – Acts 20:16-18 & 28-38; Gospel – Jn 17:1-13 
9:00 AM – Lit. For God’s Blessings on Our Parishioners  
11:30 AM – Lit. + Giovanni, Elena Fazio r/by Family 

 
Festival Volunteers Needed! 
Then I heard the voice of the Lord, saying, “Whom shall I 
send, and who will go for Us?” Then I said, “Here am I. 
Send me!” – Isaiah 6:8 
Please prayerfully consider giving time as a volunteer for 
our upcoming Festival. There is a “sign up table” in the 
church vestibule where you can sign up for a particular 
activity and select the shift you want to work.  Whether 
it’s helping to set up or taking down tents, cooking, 
baking,  serving our delicious food, or selling tickets, we 
need your help. Please prayerfully consider giving time as 
a volunteer for our upcoming festival. 
 
“Friends of the Festival” Donations 
 Patron:  

$250.00 – Ron & Irene Bigos 
$250.00 – Volodymyr Bilichak &  
 Nadiya Prydymirska Family 
$250.00 – Rozalia Czaban 
$250.00 – John P. Terefenko 
$200.00 – Myroslawa Cahn 
$105.00 – John & Margaret Burbella 
Platinum:  
$100.00 – Vasyl & Anna Kitchoula 
Diamond:  
$75.00 – Iryna Potapchuk 
$75.00 – Maria Alvarez 
Gold:  
$50.00 – Roberta Chrzan 
$50.00 – Jerry Lemega, Architect 
$50.00 – Maria Dzeva 
Silver:  $25.00 – Richard Keller 

Booster:  $10.00 – Patricia Colfer 
 
Festival Ad Book Donors 
$200.00 – J. Britton Investigations, LLC 
$100.00 – George J. Otlowski, Jr. 
$100.00 – Peter Lenchur MD 
$100.00 – Vasyl Kitchoula 
 
2019 Ukrainian Cultural Festival  
Our 7th Annual Parish Ukrainian Cultural Festival will be 
held on Saturday, June 22, 2019 from 12 noon to 9:00 
p.m. on the parish grounds.  With free admittance the 
festival program will start with our parish choir “Boyan” 
performing national anthems.  Ukrainian dancing groups  
will perform  at 2:00 p.m. by “Barvinok” based in Bound 
Brook, NJ and  “Malvy” from Jersey City, NJ. Then at 4:00 

p.m. “The Nadiya Dance School”  from Perth Amboy, NJ 
will continue the program in the school hall. A live band 
“Zorepad”  and DJ Zemlianyn will play outdoors from 5-9 
p.m. Delicious homemade Ukrainian food, Ukrainian beer, 
delicious desserts, vendors, a church tour, a beautiful 
basket raffle and 50/50 Cash Raffle. ALL ARE INVITED. 
 
 

 
The 6th Sunday of Pascha: The Sunday of the Blind Man  
This is the last Sunday we sing “Christ is Risen!” So sing 
with joy, sing with love, and sing with faith and hope in 
our Risen Lord! Make a memory and keep the joy of 
Christ’s Resurrection in your heart and in your soul all 
throughout the year!  Christ is Risen! Indeed He is Risen!  

 
Memorial Day Services at the Cemetery 
On Monday, May 27, we will celebrate Memorial Day with 
a Divine Liturgy for Deceased Veterans in our church at 8 
AM, and at 9 AM a Panykhida Service followed by the 
blessing of graves will take place at our cemetery. 
Parishioners who have loved ones resting in our cemetery 
are invited to be present and take part in the prayers. A 
blessed Memorial Day to all of our veterans and to those 
currently serving in the armed forces and may God grant 
eternal rest to all of our heroes who have fallen asleep in 
the Lord protecting our freedoms. Eternal Memory!  

 
Feast of the Ascension of our Lord:  
This week we observe the Feast of the Ascension of our 
Lord.  You may attend  Divine Liturgies scheduled on 
Wednesday evening and Thursday morning in observance 

of this great feast of our church, a “feast of obligation.”  
“In his human body, the Lord returned to the glory he has 
at the right hand of his Father on high. In this way, he 
lifts our human nature to deification and is enthroned as 
the High Priest who has suffered human death, yet is 
risen for the sake of human life. We glorify the Lord and 
await his coming again in glory.” 
 
Father’s Day – June 16 
Please remember to use your Father’s Day Remembrance 
envelope so that your father’s name may be included in 
the Divine Liturgy.  Please write your father’s name 
clearly.  Do not put “same as last year.”  Separate names 
of living fathers and deceased fathers.  Use multiple 
envelopes if necessary.  
 

Eternal Memory 
You are asked to pray for the repose of the soul of +MARIA 
KUZYSZYN (106 years old)   who fell asleep in the Lord.  
We extend our deepest sympathy and prayerful support to 
all of her family.   
 
Nadiya Dance School 
A Summer Concert will be held on Sunday June 9, 2019 at 
12:30 pm. Come and celebrate at Assumption school 
auditorium. Free Entry and Appetizer. 
  
Festival Baskets Donations Needed 
It's that time of year again! Please consider donating a 
new item for our large themed baskets for the Festival 
Raffle. Your donation will enable us to create wonderful 
baskets to suit everyone's tastes!  You can also prepare 
and donate the entire basket but it should be worth over 

$100. Please drop off your donations at the rectory or 
school office during our normal business hours.  
 
Inauguration of the Ministry  of  our new Metropolitan 
We are eagerly awaiting the June 4th Enthronement of our 
Archbishop-Metropolitan Borys Gudziak in Philadelphia. 
Our parish booked a bus for this historic event. The bus 
will leave Assumption parish on Tuesday, June 4th at 7:45 
a.m. and leave Philadelphia at 5:00 p.m. The cost is $10 
per person. At this time all seats on the bus are taken. If 
you registered, but are not going, please let us know right 
away. Don’t be late, we have to leave on time to 
guarantee seats for ourselves at the cathedral. 
 
Archeparchy Raffle 
The Archeparchy of Philadelphia is holding a raffle to help 

establish scholarships for three individual students who 
attend one of the three Ukrainian Catholic grammar 
schools left in the eparchy. Tickets are $10 each, and 
winners will receive one of three cash prizes - $5,000, 
$3,000 and $2,000. Our parish has been allotted 50 tickets 
to be sold. The raffle will take place on June 14. If you 
want to purchase a ticket please call the rectory office. 



 

 Парафіяльний Вісник 
ОГОЛОШЕННЯ, ПОДІЇ, НОВИНИ   

 
Український Фестиваль   
Цьогорічний Сьомий Парафіяльний Український Фестиваль відбудеться у  
Суботу, 22 Червня 2019 року з 12 год. дня до 9 год. Фестиваль буде проходити 
на шкільній площі  і у шкільному залі. На Фестивалі ми будемо мати  
традиційну смачну домашню українську їжу та пиво, солодку випічку, живу 
музику, танцювальні колективи, красиві кошики із  призами, ярмарок 
українських виробів та грошову лотерею 50/50.    

 Концертна програма фестивалю розпочнеться    співом національних гімнів  
нашим хором Боян і  концертом Українських Танцюристів. 

 2-год – “Барвінок”  з Бамбрук,  і `Мальви` з Джерсі Сіті. 

 4-год – “Червона Калина”, “Веселка”, “Надія”, з Перт Амбой,  

 Музичний гурт Зорепад" та DJ Zemlianyn будуть розважати нас живою 
музикою з 5 до 9 год вечора.  

Вхід на Фестиваль є безкоштовний і ми  запрошуємо, українців як також не-
українців прийти та краще познайомитися з нашою Українською культурою, 
традиціями, церквою та  посмакувати страви з смачної домашньої кухні.  Усі 
запрошені.  
 
Допоможіть, добрі люди!  
Дорогі парафіяни  я запрошую усіх узяти участь і допомогти провести наш 
парафіяльний український фестиваль. Фестиваль може бути дуже успішним, 
якщо всі справді готові відгукнутися і попрацювати  разом заради нашої 
парафії. При вході до храму є стіл на якому є форми для волонтерів у різних 
ділянках праці підчас Фестивалю.  Запишіться на цілий день або на декілька 
години там де ви відчуваєте  ваш талант буде найкраще використаний.   
Інколи не потрібно буде аж так там сильно працювати але 
потрібно щоб було декілька людей на тій чи іншій ділянці праці  
і щоб не порожньо у певному відрізку часу. 
Сердечно прошу вас записатися на  двох найважливіших 
ділянках праці а це є  ОБСЛУГОВУВАННЯ - РОЗДАЧА-ПРОДАЖ  
ЇЖІ У ЗАЛІ і У ДВОРІ.  Коли  там є недостатньо людей для 
продажу і видачі їжі то створюються довгі черги, чим більше 
людей на роздачі, тим легше і веселіше для усіх. 
Просимо наших господинь також записатися і на фестиваль 
спекти домашню    випічку: торти, пляцки, тістечка.  
Подивіться при вході до церкви на форми і запишіться. 
  
ДЕНЬ БАТЬКА—Поминаємо Живих і Померлих Татусів 
У Неділю 16 ЧЕРВНЯ, ми будемо поминати на Літургії усіх наших живих і 
померлих татусів. Якщо ви хочете щоб о.Іван молилися за вашого батька, то 
при вході церкви  візьміть білий пустий  конверт, і на ньому  напишіть імя 
вашого живого або покійного батька і киньте конверт у кошик на Літургії або 
особисто дайте отцеві на каві. Підчас Недільної Літургії, буде братися ектенія 
за їхнє  здоров'я і за те щоб Господь продовжував їх благословляти і щоб ми 
дальше мали їх у нашому житті.  
   
Фестиваль у Стейтен-Айленді 
Черговий, Український фестиваль Статен Айленду відбудеться 2-го Червня 
2019 із 1:00 до сутінок у Церкві Пресвятої Трійці   за адресою 288 Vanderbilt 
Ave Staten Island NY 10304. Xочете провести прекрасний день з родиною та 
друзями на свіжому повітрі. Посмакувати смачненьких домашніх страв із 
Української кухні. Усе це і багато іншого гарантовано у нас на Фестивалі. 

 
Танцювальний Весняний Концерт  
Відбудеться у нашій парафії у Неділю 19 Червня о 12:30 год за 
участю танцювальних груп  які займаються у нашій НАДІЯ 
ШКОЛІ ТАНЦЮ . Усі запрошені на безкоштовний концерт і 
перекуску у шкільному залі. Підтримаймо наших маленьких 
танцюристів.  
  
СТАНЬТЕ  ЖЕРТВОДАВЦЕМ ФЕСТИВАЛЮ:  

У підготовці до Парафіяльного Фестивалю, наш комітет просить наших 
парафіян  Українців   стати Спонсорами - “ДРУЗЯМИ  ФЕСТИВАЛЮ” -  
пожертвувавши суму яку ви можете собі позволити: 

 Більше ніж $ 100 - Меценати  

 $ 100 – Платинова Пожертва,  

 $ 75 – Діамантова Пожертва,   

 $ 50 - Золота Пожертва,  

 $ 25 - Срібна Пожертва,   

 $ 10 - Жертводавці.  
Усі ці кошти підуть у дохід для нашої парафії і за них ми платимо страхівку, 
доглядаємо за церквою, створюємо умови щоб Вам у церкві 
було радісно як у дома, і щоб Bи відчували присутність 
живого Бога між нами усіма. 
Якщо ви хочете стати спонсором “ДРУЗІ ФЕСТИВАЛЮ”, 
то вишліть свою пожертву на церковну адресу, дайте її 
особисто о. Івану або ж киньте пожертву   у конверті у 
кошик підчас недільної збірки, вказавши що це є на фестиваль.   
Ми просимо вас зробити пожертву  до Неділі 9 Червня, 2019 і 
тоді ваше ім’я і пожертва будуть поміщені у Церковному Віснику і у 
Фестивальній Книжці.  Пожертви після 9 Червня, 2019 будуть також 
прийматися але вони будить записані тільки у церковному віснику але не у 
фестивальній книжці.  Щиро сподіваємося на Вашу подальшу фінансову 
підтримку і допомогу. Дякуємо усім небайдужим хто уже пожертвував і став 
спонсором, а також тим парафіянам хто записався і спланував подарувати на 
цю парафіяльну подію свій час та енергію. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“ВІД СЕРЦЯ ДО СЕРЦЯ” 
 

Інсталяція Владики Бориса Ґудзяка 
охоплює молитву, доповіді, збори, 

прийняття, концерти та багато іншого і 
це триватиме цілий тиждень. 

Iнтронізація відбудеться у вівторок 4-го 
червня в Катедрі Непорочного Зачаття у 

Філаделфії о годині 11:00 рано. Наша 
парафія замовила автобус який повезе 
55 людей прoсто до катедри. Автобус 

буде від'їжджати з під церкви у 
Вівторок 4 червня о 7:45- зранку і 

від'їжджати 
 з Філадельфіі о 5-год  

 
Вівторок, 4 Червня, 2019 

 
ІНТРОНІЗАЦІЯ 

 
8:00  —- Утреня 

 Головує: Владика Венедикт 
Алексійчук (єпарх Чіказький); 

відправляють: отець Михайло Романюк 
(Паризька єпархія) та отець-диякон 

Володимир Радько; співає хор 
Українського Католицького 

Університету 
 Катедра Непорочного Зачаття 

 
11:00 —- Архиєрейська Божественна 

Літургія та Інтронізація Архиєпископа
-Митрополита Бориса Ґудзяка 
 Головує: Блаженніший 

Святослав Шевчук, Отець і Глава 
Української Католицької Церкви та 

Високопреосвященний Кристоф П’єр, 
Апостольський нунцій до Сполучених 

Штатів Америки;  
Співслужать: Його Еміненція Тимоті 

кардинал Долан (Ню Йорк); 
Вископреосвященний Чарльз Шапу, 

архиєпископ Філадельфійський, 
aрхиєпископи, єпископи та священики; 
отець-протодиякон Назар Ярунів, отець-

диякон Павло Макар, отець-диякон 
Павло Спатц, отець-диякон Володимир 
Радько та отець-диякон Даниїл Ґаладза  

Співає: зібраний хор парафій 
Філадельфійської Архиєпархії Катедра 

Непорочного Зачаття 
 

14:00 —- Святкове прийняття 
На подвір’ї Українсько-Американської 
Громадської Асоціації (847 North Frank-

lin Street, Philadelphia, PA 19123 
 

16:00 —-Концерт. Виступи  
Брії Блессінґ та Тараса Чубая 

На подвір’ї Українсько-Американської 
Громадської Асоціації  

 
18:00 —- Вечірня 

 Головує: Владика Іван Бура 
(єпископ-помічник Філадельфійський); 

відправляє: отець Тарас Лончина та 
отець-диякон Даниїл Ґаладза; співає 

хор Українського Католицького 
Університету  Катедра Непорочного 

Зачаття 

http://071.vps.ho.ua/podii-i-faktu/2301-2012-10-25-09-54-06


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuesday, June 4, 2019 
ENTHRONEMENT 

 
8:00AМ - Matins 

 Presiding: Most Rev. Venedykt Aleksiychuk 
(bishop of Chicago eparchy, USA); celebrating: 

Father Mykhaylo Romaniuk (eparchy of Paris) and 
Father-Deacon Volodymyr Radko; responses by 

Ukrainian Catholic University choir 
 Cathedral of the Immaculate Conception 

 
11:00AМ - Hierarchical Divine Liturgy and 
Enthronement of Archbishop-Metropolitan 

Borys Gudziak 
 Presiding: His Beatitude Sviatoslav 

Shevchuk, Father and Head of the Ukrainian 
Catholic Ukrainian Catholic Church; His Grace 

Christophe Pierre, Apostolic nuncio to the Unites 
States;  

 Co-Celebrating: His Eminence Timothy 
Cardinal Dolan (New York); His Grace Charles 

Chaput (archbishop of Philadelphia); archbishops, 
bishops and priests; Father-Protodeacon Nazar 

Yaruniv; Father-Deacon Paul Makar, Father-Deacon 
Paul Spotts, Father-Deacon Volodymyr Radko and 

Father-Deacon Daniel Galadza  
 Cathedral of the Immaculate Conception 

 
2:00PM-Celebratory Reception 

Grounds of Ukrainian American Citizens Association 
(847 North Franklin Street, Philadelphia, PA 19123) 

 
4:00PM - Concert. Performances by  

Bria Blessing and Taras Chubay 
Grounds of Ukrainian American Citizens Association  

 
6:00PМ - Vespers 

 Presiding: Most Rev. John Bura (auxiliary 
bishop of Philadelphia Archeparchy, USA); 

celebrating: Father Taras Lonchyna, Father-Deacon 
Daniel Galadza; responses by  

Ukrainian Catholic University choir 
 Cathedral of the Immaculate Conception 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saturday, June 8, 2019  
YOUTH DAY 

 
9:00AM-Matins 

Presiding: Most Rev. Yosafat Hovera (exarch of Lutsk, Ukraine); 
celebrating: Father Bohdan Tymchyshyn and Father-Deacon 

Daniel Galadza; responses by Ukrainian Catholic University choir  
 

10:00АМ - Hierarchical Divine Liturgy  
Presiding: His Grace Archbishop Borys Gudziak, Bishop Taras 

Senkiv, Bishop Yosafat Hovera, clergy, Father-Protodeacon Nazar 
Yaruniv and Father-Deacon Volodymyr Radko; responses  

by Ukrainian Catholic University choir 
 Cathedral of the Immaculate Conception 

 
11:30АМ -Lunch 

Cathedral Hall 
 

12:15PM - Presentations and activities in groups 
(all gathered will be divided up into four groups: preschool (up to 

6); children (6—12); teenagers (13—17); youth (18 and up).  
Presentations will be done in English and Ukrainian separately) 

Cathedral and chancery grounds 
 

12:15PM—Lecture “Volunteering Art; Art of Volunteering” 
by Mr. Oles’ Klymenko and Mr. Gennadiy Druzenko 
 Cathedral of the Immaculate Conception 

 
2:00PM - Healing service 

 Cathedral of the Immaculate Conception 
 

3:00PM - Procession  
(we gather at the Cathedral to hear a presentation about the 

Cathedral. Then, we form a procession and march by Ascension 
Manor to St. Peter’s Roman Catholic Church, where relics of St. 

John Neumann are. After seeing the church and hearing a 
presentation, we come back to the Cathedral) 

 
5:30PM—Dinner and Concert by SOLOWAY (Philadelphia) 

Grounds of Ukrainian American Citizens Association  
(847 North Franklin Street, Philadelphia, PA 19123) 

 
6:45PM - Youth Evangelical Program 

Grounds of Ukrainian American Citizens Association  
 6:45 – 7:00PM   Jesus’s Prayer with Ukrainian Catholic University 

choir 
 7:00 – 7:20PM    Address by His Beatitude Sviatoslav 

7:20 – 8:00PM    Performance by Bria Blessing 
8:00 – 8:20PM    Address by Metropolitan Borys 
8:20 – 9:00PM    Performance by Taras Chubay 

9:00PM – 12:00PM    Night Vigil with Mothers in Prayer 
  Presiding: Father Illia Bronetskyy, OSBM  

(St. George parish, New York City) 
 Cathedral of the Immaculate Conception 

 
 

 
“Heart to Heart” Enthronement of our new Metropolitan Arch-

bishop Borys Gudziak–Registration  
 

The Installation of Most Rev. Borys Gudziak will be a week-long 
celebration with prayers, lectures, meetings, receptions, concerts and 
much more.  The enthronement itself will take place on Tuesday, June 
4th at the Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelphia at 
11:00 AM. This is the future of our Archeparchy and our Church, and 

we encourage everyone to take part in this celebration 

 

 YOUTH DAY 
On Saturday, June 8th, Metropolitan Borys is host-
ing a Youth Day for youth here in America. It is a 
day dedicated to the present and future of our 
Church here in America. All youth from the ages of 
six (6) and older are invited. The day will be bi-
lingual and geared towards different age groups. 
Register please go to:  h2hyouthday@gmail.com   

 

 USHERS NEEDED 
 For the success of the enthrone-
ment of our new Metropolitan, 
Most Reverend Borys Gudziak, on 
Tuesday June 4th, ushers are 
needed for traffic and crowd con-
trol. For those interested in offer-
ing their time and talent, please 
contact Msgr. Peter D. Waslo, 
Chancellor of the Archeparchy, at 
215.627.0143 or by email at  
chancellor@ukrcap.org.  


