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DIVINE LITURGY SCHEDULE:    July 30 - August 6 

 
8:00 For Our Parishioners 
9:30 Health & God’s Blessings for Irene Jablonsky on her birthday…………………………...Lesyk 
 Health & God’s Blessings for Sonia Huraleczko………………………….………...Mother Luba 
 Health & God’s Blessings for Yuriy, Olha, Mitchel, Mark, Craig……………..…..Anya Loubov 
 Health & God’s Blessings for Maria, Borys, Petro, Halyna, Maryana, Karpyuk family, Maria,  
      Uliana, Robert……………………………………………..Lesia 
 

 
7:45 +Olha Napora…………………………………………………….……...Michael Koziupa & family 
 Special intention……………………………………………………………………...……………… 
 

 
7:45 +Olha Napora…………………………………………………………..Walter & Irene Maruschak 
 +Orest Bortnyk………………………………………………………...…………...………...Friends 
 +Olha Napora…………………………………………………….……...Michael Koziupa & family 
 

 
7:45 +Roman Shukhewycz………………………………………………………..………...Nadia Bihun 
 +Olha Napora………………………………………………………….……...Alexandra Stebelsky 
 Special intention……………………………………………………………………...……………… 
 

 
7:45 +Anna Iris…………………………………………………………………….………Ewhen Bratach 
 +Yulia…………………………………………………………………………………...………Family 
 +Irene Yaworsky…………………………………………………...………………Yaworsky family 
 

 
9:00 Health & God’s Blessings for our parishioners………………………………………………….... 
 Special intention……………………………………………………………………...……….……… 
7:00 PM……………………………………………………………...…………………...Mothers in Prayer 
 

 
7:45  +Mykhaylo Protas (40th day) & PAN……………………………..………Wife, children & family 
 +Mykhaylo, Maria, Mykola, Sofia……………………………………………...……….……Family 
         +Alexandra Huryn Fedoruk, Adam Huryn, Sviatoslav Fedoruk & all deceased of Huryn family 
        …………………..Marijka Tershakovec & family 
5.00 PM +Olha Napora………………………...………………………….……...Nusia & Oleh Denysyk  
 

 
8:00 For Our Parishioners 
9:30 Health & God’s Blessings for Ihor Sliusarchyk……………………………...……..………Family 

 

Sunday 30 (8th Sunday after Pentecost)                    1 Cor. 1:10-18 ~ Mt. 14:14-22 

Monday 31 (Eudocimus, Ven.)                 1 Cor. 11:31-12:6 ~ Mt. 18:1-10 

Tuesday 1 (Procession of the Cross)   1 Cor. 1:18-24 ~ Jn. 19:6-11,13-21,25-27,30-35

Wednesday 2 (Translation of the Relics of Stephen)      1 Cor. 13:4-14:5 ~ Mt. 20:1-16 

Thursday 3 (Isaacius, Ven.)                  1 Cor. 14:6-19 ~ Mt. 20:17-28                                                                       

First Friday 4 (7 Youths of Ephesus, Mrtr.)     1 Cor. 14:26-40 ~ Mt. 21:12-14,17-20    

Saturday 5 (Eusignius, Mrt.)                    Rom. 14:6-9 ~ Mt. 15:32-39 

Sunday 6 (Transfiguration)                        2 Pet. 1:10-19 ~ Mt. 17:1-9 
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Парох: о.Тарас Свірчук, ЧНІ 
Отець-помічник: 
   о. Микола Бичок, ЧНІ 
Завідує канцелярією:  
           Ксеня Гапій 
Дяк та диригент церковного 
хору:                   
           Михайло Стащишин 
***************************** 
Pastor: 
    Rev. Taras Svirchuk, CSsR 
Assistant pastor: 
    Rev. Mykola Bychok, CSsR 
Office administrator:  
            Ksenia Hapij 
 
Cantor & choir director: 
       Michael Stashchyshyn 
 

***************************** 
Marriages & Baptisms by  

 appointment only 
***************************** 
 
Address:  719 Sanford Ave., 
          Newark, NJ   07106-3628 
Phone:  (973) 371-1356 
FAX:     (973) 416-0085 
Web site: www. stjohn-nj.com 
E-mail: stjohn-nj@outlook.com 
YouTube and Facebook account:  
         St. John UCC Newark NJ 
Preschool:  (973) 371-3254 

 
 
 

У  КРАЇНСЬКА  
КАТОЛИЦЬКА 
ЦЕРКВА СВ.     

        ІВАНА 
XРЕСТИТЕЛЯ 

 
Ніколи не руйнуй сьогоднішнього 

дня вчорашніми турботами  
і завтрашніми сумнівами. 

___________________ 
 

Never ruin today’s day 
with yesterdays’ troubles  
and tomorrow’s doubts. 
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8th Sunday after Pentecost 8-ма Неділя по Зісл. Св. Духа 

Òðîïàð, ãëàñ 7: Çíèùèâ òè õðåñòîì 
Òâîїì ñìåðòü,* âiä÷èíèâ ðîçáiéíèêîâi 
ðàé,* ìèðîíîñèöÿì ïëà÷ íà ðàäiñòü 
ïåðåìiíèâ* i àïîñòîëàì çâåëiâ 
ïðîïîâiäóâàòè,* ùî âîñêðåñ Òè, Õðèñòå 
Áîæå,* äàþ÷è ñâiòîâi âåëèêó ìèëiñòü.  

Ñëàâà Îòöþ, i Ñèíó, i Ñâÿòîìó Äóõîâi, i 
íèíi, i ïîâñÿê÷àñ, i íà âiêè âi÷íi. Àìiíü.  

Êîíäàê: Âæå áiëüøå âëàäà ñìåðòè íå 
çìîæå ëþäåé äåðæàòè,* çiéøîâ áî 
Õðèñòîñ, çíèùèâøè òà çíiâå÷èâøè ñèëè 
її,* çâ’ÿçóºòüñÿ àä, ïðîðîêè æ 
îäíîäóøíî ðàäiþòü.* Ç’ÿâèâñÿ Ñïàñ òèì, 
ùî âiðóþòü, ïðîìîâëÿþ÷è:* Âèõîäüòå, 
âiðíi,* äî âîñêðåñiííÿ.  

Ïðîêiìåí: Ãîñïîäü ñèëó ëþäÿì Ñâîїì 
äàñòü, Ãîñïîäü áëàãîñëîâèòü ëþäåé 
ñâîїõ ìèðîì.  

Ñòèõ: Ïðèíåñiòü Ãîñïîäåâi, ñèíè Áîæi, 
ïðèíåñiòü Ãîñïîäåâi ìîëîäèõ áàðàíöiâ.  
Апостол: До Коринтян першого послання 
святого Апостола Павла читання (1:10-18)  
Браття! Благаю вас, брати, ім'ям Господа на-
шого Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говори-
ли; щоб не було розколів поміж вами, але 
щоб були поєднані в однім розумінні й у одній 
думці. Я бо довідався про вас, мої брати, від 
людей Хлої, що між вами є суперечки. Кажу ж 
про те, що кожен з вас говорить: «Я - Павлів, 
а я - Аполлосів, а я - Кифин, а я - Христів.» 
Чи ж Христос розділився? Хіба Павло був роз-
п'ятий за вас? Або хіба в Павлове ім'я ви хри-
стилися? Дякую Богові, що я нікого з вас не 
охрестив, крім Криспа та Ґая, щоб не сказав 
хтось, що ви були охрещені в моє ім'я. Охрес-
тив я теж дім Стефана; а більш не знаю, чи 
христив я когось іншого. Христос же послав 
мене не христити, а благовістити, і то не муд-
рістю слова, щоб хрест Христа не став безус-
пішним. Бо слово про хрест - глупота тим, що 
погибають, а для нас, що спасаємося, сила 
Божа.  

Ñòèõè íà Àëèëóÿ: Äîáðå âîíî ïðî-
ñëàâëÿòè Ãîñïîäà, i ñïiâàòè iìåíi Òâîºìó, 
Âñåâèøíié. 

Çâiùàòè âðàíöi ìèëiñòü Òâîþ, i íî÷àìè 
òâîþ âiðíiñòü.  

Tropar, Tone 7: By your cross you destroyed 
death;* you opened Paradise to the thief;* you 
changed the lamentation of the myrrh-bearers to 
joy,* and charged the Apostles to proclaim* that 
you are risen, O Christ, our God,* offering great 
mercy to the world. 
Glory be to the Father, and to the Son, and to 
the Holy Spirit, now and for ever and ever. 
Amen! 
Kondak: No longer shall the dominion of death 
be able to hold humanity,* for Christ went down 
shattering and destroying its powers.* Hades is 
bound.* The Prophets exult with one voice.* The 
Savior has come for those with faith, saying:* 
“Come forth, O faithful, to the resurrection!” 
Prokimen: The Lord will give strength to His 
people; the Lord will bless His people with peace. 
Verse: Bring to the Lord, O you sons of God; 
bring to the Lord young rams. 
Epistle: A reading from the first letter of the 
Holy Apostle Paul to the Corinthians (1: 10 - 18) 
Brothers! I beg you in the name of our Lord Je-
sus Christ, to agree in what you say. Let there be 
no factions; rather, be united in mind and judg-
ment. I have been informed, my brothers, cer-
tain members of Chloe’s household that you are 
quarreling among yourselves. This is what I 
mean: One of you will say, "I belong to Paul,” 
another, "I belong to Apollos,” still another, 
"Cephas has my allegiance,” and the fourth, "I 
belong to Christ.” Has Christ, then, been divided 
into parts? Was it Paul who was crucified for 
you? Was it in Paul’s name that you were bap-
tized? Thank God I baptized none of you except 
Crispus and Gaius, so there are none who can 
say that you were baptized in my name. Oh, and 
I baptized the household of Stephanus. Beyond 
that, I am not aware of having baptized anyone 
else. For Christ did not send me to baptize, but 
to preach the gospel - not with wordy "wisdom,” 
however, lest the cross of Christ be rendered 
void of its meaning. The message of the cross is 
complete absurdity to those who are headed for 
ruin, but to us who are experiencing salvation, it 
is the power of God. 
Alleluia Verses: It is good to give praise to the 
Lord; and to sing in Your name, O Most High. 
To announce Your mercy in the morning and 
Your truth every night. 
Gospel: Matthew 14: 14 - 22 
At that time as Jesus saw the vast throng, his 
heart was moved with pity, and he cured their 
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ST. ALPHONSUS LIGUORI 

 
 August 1st marks the anniversary of the 
death of St. Alphonsus Liguori, founder of the 
Congregation of the most Holy Re-
deemer – the Redemptorists.   
 St. Alphonsus was born near 
Naples, Italy in 1696.  As a com-
petent lawyer he entered the 
priesthood and immediately began 
his ministry among the poorest of 
the poor.  He founded the Re-
demptorists in 1732 to work for the 
most abandoned souls by preach-
ing the word of God.  St. Alphon-
sus was a prolific writer.  He pub-
lished one hundred eleven works, which have 
appeared in over seventy languages in more 
than 21,000 editions.  
 The Congregation of the Redemptorists 
took root in Italy and after a difficult beginning 
spread north of the Alps and across Europe, 
to the United States and Canada and all over 
the world.  Today the Rеdemptorist priests 
and brothers work in 77 different countries in 
the world.    
 In 1907 Father Achille Delaere, a Bel-
gian Redemptorist, started the eastern branch 
of the Redemptorists and dedicated his mis-
sionary life to the service of the Ukrainian 
people in Canada, work that later took root in 
Ukraine.   
 What started from a tiny seed grew into 
a gigantic world-wide tree where thousands 
upon thousands seek refuge and spiritual re-
newal.  Geographically there is hardly any 
country where Redemptorists have not 
worked.  
 
 

 We pray for the Congregation of 
the Redemptorists and thank the 
many Redemptorist Fathers who 
worked for our parish (since 1947) for 
70 years!   

 

СВ. АЛЬФОНС ЛІҐУОРІ  
 

 1-го серпня є річниця смерті св. Аль-
фонса Ліґуорі, засновника Чину Найсвяті-

шого Ізбавителя, отців Реде-
мптористів. 
 Св. Альфонс народив-
ся 1696 року біля міста Неа-
поля, в Італії.  Він, компетен-
тний адвокат, став священи-
ком і зараз почав працю з 
найбіднішими з найбідніших.  
Він заснував Чин отців Реде-
мптористів 1732 року, щоб 
працювати з покинутими ду-
шами, яким проповідував 

слово Боже. Св. Альфонс був видатним 
письменником, який видав сто одинад-
цять праць, які були перекладені на понад 
сімдесять мов у більше, як 21,000 видан-
нях. 
 Чин оців Редемптористів почався в 
Італії і після трудних початків простягнув-
ся на північ від Альпів, по всій Європі, до 
Америки, до Канади та по всьому світі.  
Сьогодні Отці та брати Редемптористи 
працюють в 77-ох країнах світу. 
 1907 року бельґійський Редемпто-
рист отець Акиль Деларій почав східню 
вітку Редемптористів, які посвятили своє 
життя на те, щоб служити українцям в Ка-
наді і пізніше в Америці та Україні. 
 Праця, яка почалася від маленького 
зернятка, розрослася на колосальне де-
рево, при якому тисячі і тисячі людей шу-
кають притулку та духовної віднови.  У 
світі є мало країн, де би Редемптористи 
не працювали. 
 

 Ми молимося з вдячністю за 
Чин Редемптористів та дякуємо ба-
гатьом отцям Редемптористам, які 
від 1947 року (70 років) працюють 
для нашої парафії. 
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МОЛИТВА ЗА МИР 
Милостивий Господи, 

Ми мріємо про світ без бідності та пригін-
чення і ми прагнемо світу,  

де немає помсти та насильства.   
Ми молимося, щоб Ти дав нам Свій  

спокій. Коли наші серця болять за жертв 
війн та утисків, допоможи нам пам’ятати, 

що Ти одним дотиком  
виліковував людей. 

Дай нам вірити, що ми можемо  
заспокоїти і зцілити тіла, думки і дух, тих, 

які є розбиті насильством.   
Коли несправедливість цього світу  

здається нам занадто сильною,  
допоможи нам пам’ятати, що  

Ти нагодував 5 тисяч людей п’ятьма  
хлібами та двома рибами…  

Дай нам надію на те, що ми спроможні 
людям дати все необхідне вдосталь.   
Коли ми залежимо від думки інших  

і внаслідок цього боїмося обстоювати  
Найслабших серед нас,  

допоможи нам пам’ятати,  
що Ти наважився перевернути столи  

міняйлів і дав нам відвагу  
іти слідом за Тобою не дивлячись,  

як світ на це зреагує.  
Коли нас огортає злість через тих,  

хто є жорстокий та гнітючий,  
допоможи нам пам’ятати  
що Ти молився за тих,  

хто Тебе вбивав… 
і жалів своїх ворогів.   

Коли нам здається, що ми вже зробили 
все, що можна, щоб принести мир світові, 

допоможи нам  
пам'ятати, Твою жертву…  

і за Твоїм прикладом 
посвятити себе служінню Тобі  

та своїм ближнім.   
Будь з нами, коли ми відгукнемося на 

Твій заклик стати миротворцями.  
Збільши у нас співчуття та щедрість  

супроти навіть найменших з Твоїх дітей. 
Дай нам відвагу, терпеливість,  

спокій, чесність та лагідність духу,  
яких потрібно нашому світові, який  

переповнений сум’яттям та терором. 
Амінь.   

A PRAYER FOR PEACE 
Gracious Lord, 

we dream of a world free of poverty and op-
pression, and we yearn for a world free of 

vengeance and violence. 
We pray for Your peace. 

When our hearts ache for the victims of war 
and oppression, 

help us to remember that you healed people 
simply by touching them… 

and give us faith in our ability to comfort 
and heal bodies and minds and spirits 
that have been broken by violence. 

When the injustice of this world seems too 
much for us to handle, 

help us to remember that you fed  
five thousand people 

with only five loaves of bread and two fish… 
and give us hope that what we have to offer 

will turn out to be enough, too. 
When fear of the power and  

opinions of others  
tempts us not to speak up  

for the least among us, 
help us to remember that you dared to turn 

over the tables of money changers…, 
and give us the courage to risk following you 

without counting the cost. 
When we feel ourselves fill with anger at 
those who are violent and oppressive, 

help us remember that you prayed for those 
who killed you…, 

and give us compassion  
for our enemies, too. 

When we tell ourselves that we have given 
all we can to bring peace to this world, 
help us to remember your sacrifice… , 

and give us the miracle of losing  
a little more of ourselves 

in serving you and our neighbors. 
Walk with us, Lord, as we answer your call 

to be peacemakers. 
Increase our compassion and our generosity 

and our hospitality for  
the least of your children. 

Give us the courage, the patience,  
the serenity, the self-honesty 

and the gentleness of spirit that are needed 
in a world filled with turmoil  

and terror.  Amen. 
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sick. As evening drew on, his disciples came to 
him with the suggestion: "This is a deserted 
place and it is already late. Dismiss the crowds 
so that they may go to the villages and buy 
some food for themselves.” Jesus said to them: 
"There is no need for them to disperse. Give 
them something to eat yourselves.” "We have 
nothing here,” they replied, "but five loaves and 
a couple of fish.” "Bring them here,” he said. 
Then he ordered the crowds to sit down on the 
grass. He took the five loaves and two fish, 
looked up to heaven, blessed and broke them 
and gave the loaves to the disciples, who in 
turn gave them to the people. All those present 
ate their fill. The fragments remaining, when 
gathered up, filled twelve baskets. Those who 
ate were about five thousand, not counting 
women and children. Immediately afterward, 
while dismissing the crowds, Jesus insisted that 
his disciples get into the boat and precede him 
to the other side. 
Communion Hymn: Praise the Lord from the 
heavens, praise Him in the highest. Alleluia! 
Alleluia! Alleluia! 

Євангеліє: Від Матея 14: 14 - 22  
Вийшовши Ісус, побачив силу народу і зми-
лосердився над ними та вигоїв їхніх неду-
жих. Якже настав вечір, підійшли до нього 
його учні й кажуть: “Пусте це місце та й час 
минув уже. Відпусти людей, нехай ідуть по 
селах та куплять собі поживи.” А Ісус сказав 
їм: “Не треба їм відходити: дайте ви їм їсти.” 
Вони ж мовлять до нього: “Ми маємо тут 
тільки п'ять хлібів і дві рибі.”  Тоді він каже: 
“Принесіть мені їх сюди.” І, звелівши народо-
ві посідати на траві, взяв п'ять хлібів і дві 
риби, підвів очі до неба, поблагословив і 
розламав ті хліби, і дав учням, а учні – лю-
дям. Всі їли до наситу й назбирали куснів, 
що зосталися, дванадцять кошів повних. Тих 
же, що їли, було яких п'ять тисяч чоловіків, 
окрім жінок та дітей. І зараз же спонукав 
учнів увійти до човна й переплисти на той 
бік раніше від нього, тим часом як він відпус-
кав народ. 

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте 
Його на висотах. Алилуя! Алилуя! Алилуя!  

St. John’s Ukrainian Montessori Preschool 
is now accepting registrations for September 
2017.  Children must be two and a half years 
old by September.  Please visit their website: 
coe.kean.edu/zaxoronka or call Olenka Kolodiy 
at 973-763-1797 and leave a message. Our Pre-
school is a wonderful experience for children. 
Please enroll your children with us.   

Наше парафіяльне Монтессорі Передш-
кілля вже приймає реєстрації на вересень 
2017 р.  Дітям до цього вересня мусять спов-
нитися два і півроку.  Відвідайте їх в комп'ю-
тері за адресою: coe.kean.edu/zaxoronka або 
по-дзвоніть до Оленки Колодій на число 973-
763-1797.  Участь у нашому передшкіллі - це 
чудове переживання. Запишіть своїх дітей до 
нас. 

ANNOUNCEMENTS 
 

AUGUST 
12th - 13th - The Sister Servants will be 

celebrating their 125th anniversary and invite 
you to St. Mary’s Villa in Sloatsburg NY to 
their 63rd annual Dormition Pilgrimage. These 
pilgrimages attract 4,000 pilgrims, it is the 
largest annual religious gathering of Ukrainian 
Catholics in the US. Please view their full 
schedule at:  http://ssmi-us.org/downloads/
Dormition%20Schedule%202017.pdf 

ОГОЛОШЕННЯ 
 

СЕРПЕНЬ 
12-13-го - Сестри Служебниці святкува-

тимуть свою 125 річницю і запрошують вас 
до своєї віллі в Слоатсбурґу на 63тю прощу 
на свято Успення.  На їхні прощі приїжджає 
4000 осіб і це є одне із найбільших духов-
них зібрань українських католикіц в Амери-
ці.  Повний розклад відправ можна огляну-
ти при адресі:  http://ssmi-us.org/
downloads/Dormition%20Schedule%

We congratulate Zoryana (Kaspruk) and 
Orest Bidnyk on the occasion of their mar-
riage.  We pray that they share a lifetime of 
good health, happiness and an abundance 
of God’s blessings. Mnohaya Lita! 

Поздоровляємо Зоряну (Каспрук) та 
Ореста Бідників з приводу їхнього він-
чання.  Бажаємо їм щастя, здоров’я та 
обильних Божих ласк на многії та благії 
літа!  


